


HADiSLERLE 
KUR'AN-1 KERIM 

TEFSIRi 
ibn Kesir 

® 
cevirenler 

Dr. BEKIR KARLIGA 
Marmara Oniversitesi ilihiyat 

FakOltesi 0Aretim Oyesi 

Dr. BEDRETTIN <;ETINER 
Marmara Oniversitesi tlAhiyat 

FakOltesi 0Aretim Oyesi 

f;AGRI YAYINLARI 
Divanyolu Klodfarer Cad. No: 16/1 

34400 Sultanahmet I iSTANBUL 
Tel: 516 20 80 - 81 Fax: 516 20 82 



YUNUS, BUD, YOSUF, RA'D 

ve iBRAHiM SURELERi 



i«;iNDEKiLER 

YUNUS S URESl 

Yunus Suresi . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3739 
Vahiy Ger~egi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3739 
Goklerle Yerin Yaratlll§l . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . 3741 
Giine§ ve Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3764 
I~1k Enerjisi ve Kaynaklan .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 3769 
Manyetosfer . . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. .. . 3775 
iman Edenlere Miijdeler . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . . . . 3778 
insan Ger~egi . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. . . .. 3780 
Eski Nesiller .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. 3781 
Allah' a iftira Edenler .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . .. .. . .. . .. . 3784 
Gaybm Bilg-isi .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . 3788 
insan Psikolojisi . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. /... .. . .. . 3790 
Diinya Hayatmm Misali .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . . .. . .. 3792 
Giizele Giizel . .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . 3795 
Allah'a Ortak Ko§anlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3798 
Kimdir R1z1k Veren? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3800 
Kim Hak!kata Gotiiriir ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... 3802 
:Bu Kur'an . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3804 
Sen mi Duyuracaksm Sag1rlara? . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . 3824 
N~ Zamannn§ 0 Va'd? . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3828 
Allah'm Dostlarma Korku Yoktur ... ... .. . ... ... ... 3835 
Evliya Hakkmda Rivayet Edilen Hadisler ... ... ... ... 3847 
Hayal ve §eyUm Evliyalan . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 3849 
Allah'a <;ocuk isnad Edenler .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3860 
Hz. Nuh'un Haberl . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3862 
Hz. Mus a ve Harlin .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 3865 
isrd logullannm Denizi Ge9i§i ... ... ... ... ... ... ... ... 3874 
Onlara Ne Kadar Muclze Gelse inanmazlar ... .. . ... 3883 
Goklere ve Yere Bakm ........ . 3886 

I 



3736 HAD1SLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSlRl 

HUD SURESt 

Hud Suresi ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 3893 
Bu Kitab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3893 
Go~leri ve Yeri Yaratan ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . ... ... 3902 
in.san Psikolojisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3908 
Bu Kur'an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3912 
Allah'm Yolundan Allkoyanlar ... ... ... ... ... ... ... 3915 
Hz. Nuh ve Kavmi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 3919 
Gemi Yap1llyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3924 
Sular Kaynamaya Ba§laymca . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . . . 3926 
Binln Gemiye . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 3931 
Sular Cekiliyor .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 3933 
Hz. Nuh Rabbma Yalvanyor ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3936 
Tufamn Mahiyeti . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 3942 
Baz1 Miisliiman Yazarlarm Hatas1 ... ... ... 3946 
islam Cemiyetinin Ana K{lidesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3950 
Ad Ka vmi ve Hud Peygamber .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 3957 
Semud Kavmi ve Hz. Salih ... ... ... ... ... ... 3961 
Hz. ibrahim'e Gel en El~iler . :. .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . 3964 
El.;ilerimiz Lut'a Geldiginde . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 3968 
Medyen Halk1 ve ~uayb Peygamber ... .. . .. . ... .. . ... 3975 
Hz. Musa'y1 da Belgelerle Gonderdik . . . . . . . . . . . . . . . 3983 
Sen Dosdogru 01 .. . .. . . .. . . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 3992 
Tevhidin Sosyal Hayattaki Onemi ... ... ... ... ... ... 4010 

YUSUF SURESi 

Yusuf Suresi . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 4029 
Arap~a Kur'an ... ... .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... 4030 
Kervan Gec;iyor .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . .. .. . . . . .. . .. . 4043 
YU.Suf'u M1su'a Gotiiriiyorlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4046 
Kadm Onu Kendine Rametmek istiyor .. . . . . 4047 
Yu~uf'un Gomlegi Y1rt1hyor 4058 
Kadmlar Ellerini Kestner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4064 
Yusuf'u Zindana At1yorlar ... ... ... .. . ... ... 4067 
Aziz'in Rii'yas1 .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 4074 
Rii'ya Ta'blr Etme ilmi .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . . . . .. 4084 
Yueuf Hazinenin Ba§ma Getiriliyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4092 
Yu.suf'un Karde§leri Geliyor . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 4108 
YU.Suf Karde§ini Yanma Ahyor ... ... ... ... ... ... ... 4118 



1 C iN DE K i LE R 3737 

Yusuf'un Kokusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4127 
Benim Dostum Yerlerln ve Gtiklerin Yaratamcllr 4140 
iBunlar Gayb Haberlerldlr ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 4144 

UA'D SURESi 

Ra'd Suresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4159 
Kltal:Jm Ayetlerl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4159 
Ra'd Suresi ile ilgili Baz1 Dti§tinceler . . . . . . 4160 
Gtiklerl Direk.siz Ytikselten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4166 
Pozltif ilmin Kainat Anlayi§l ... ... .. . ... .. . 4168 
Kalnatm Genl§ligi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4177 
James Jeans'm Ka.inat Modeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4179 
Pierre Rousseau'nun Kainat Modeli ... ... ... ... ... 4182 
Gtine§ Manzumesi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4183 
Dtinyam1z ... .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4190 
Arzm Ya§I ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 4191 
Radyoaktif Saat .. . .. . . .. .. . . . . ... .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. .. . 4192 
Arzm ~ekli .. . . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . 4194 
Ylld1zlar Alemi ... ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . .. . ... . .. ... 4196 
Diger Gezegenler ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 4199 
Yeri Dtizleyen ...................................... : .. . 4204 
As1l ~a§Ilacak Olan ................................. :.. .. . 4211 
GOrtilenin ve Gtirtilmeyenln Bllglsl .. . ... . .. .. . .. . ... .. . 4214 
Bir Toplum Kendini Degi§tirmedik~e Allah 0 Toplumu 

Degi§tirmez . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . 4217 
~im§ek ve Bulutlar .......... :. .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. . . .. 4221 
Gtiklerin ve Yerln Rabbi Kimdir? . . . 4228 
Allah Gtikten Su indirir .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. 4229 
Allah'm Ahdini Yerine Getirenler ... ... ... ... ... ... 4234 
Allah'm Ahdini Bozanlar . .. . .. . . . .. . . .. . .. .. . .. . . .. 4237 
Gtintiller Allah' I Anmakla Huzur Bulur . .. .. . .. . .. . 4239 
Bu Kur'an ile Daglar Ytirtittilseydi .. . .. . . .. .. . .. . 4247 
Mtittakilere Va'dolunan Cennet . . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 4252 
Arap~a Hi.iki.im .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 4255 
Kitablarm Anas1 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 4256 
Senin Gorevin Tebligdlr .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. 4260 
Ra'd Suresindeki I§aret Ta§lan... 4261 
!sir Ba§ka i§aret Ta§I .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 4271 



3738 HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRi 

iBRAHiM SURESi 

ibrahim Suresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4285 
Bu Kitab ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4285· 
Her Peygamber Kendi Mllletinin DUiyle . . . . . . . . . . . . 4287 
Mu~a da Kendi Ka vmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4288 
Sizden bnceki Kavimlerih Ha·beri . .. ... ... ... .. . . .. ... ... 4291 
Her Azgm Zorba ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... ... 4298 
Kiifrcdenlerin Misali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .• 4302 
Yepyeni Bir Halk ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4303 
Ho§ Bir Soziin Misali . .. .. . ... . .. . . . ... ... .. . .. . 4312 
Allah inananlan Sebat Ettirir .. . ... ... ... ... ... 4315 
Nimete Kiifredenler .. ; .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 4335 
Allah'm Nimetini Sayacak Olsamz Bitiremezsiniz . . . 4339 
Rabb1m, Bu ~ehri Emniyetli K1l . . . . . . . . . . .. · . . . . . . 4346 
Vahid ve Kahhar Olan Allah'm Huzurunda . . . . . . 4353 
Zincire Vurulmu§ Miicrimler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4358 



Yfmus. 1, 2) HADISLERLE KUR 'AN-I KERIM TEFSIR! 3739 

1 Elif, Lam, Ra. Bunlar hikmetli kitab1n ayetleri-
dir. 

· 2 ic;lerinden bir adama: insanlan uyar ve iman 
edenlere Rableri katlnda yuksek bir makam oldugunu 
mujdele, diye vahyet.memiz insanlann tuhafma ffil gitti 
ki kafirler : Bu, apac;1k bir buyl'tdur, dediler. 

Vahiy Gerc;eg·i 

S1lrelerin ba§mdaki tek tek harfler hakkmda Bakara suresinin ba
§mda bilgi verilmi§ti. Ebu Duha'mn ibn Abbas'tan <<Elif, Lam Ra ... n 

ayeti hakkmdaki rivayetine gore; o, §byle demi§tir : Ben, Allah'lm, go
riirtim. Dahhak ve ba§kalan da boyle soylemi§tir. 

<<Bunlar hikmetli kitabm ayetleridir.>> Bunlar apa~1k, muhkem 
Kur'an'm ayetleridir. Miicahid, ((Elif, Lam, Ra_ Bunlar hikmetli kita
bm ayetleridir. >> ayeti hakkmda : Kitab ; Tevrat ve incil'dir, demi~tir'. 
Katade de burada Kur'an'dan once geqen kitablarm kasdedildigini soy
ler. Ancak bu, iz·ahi, yorumu ve bir anlamJ olmayan bir sbzdiir. 

<<i~lerinden bir adama : insanlan uyar ve iman edenlere ... mtij
dele, diye vahyet memiz insanlann tuhafma m1 gitti? >l ayetinde Allah 
Teala, be§erden peygamberler gonderilmesine §a§an kafirleri haber ve
rlp, onlan tekdir buyurmaktadir. Kur'an da geqmi§ nesillerin : «Bizi 
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bir be§er rni dogru yola gottirecekrni§?ll (Tegabiin, 6) dediklerini de 
haber verrnektedir. 1Iud ve Salih (a.s.) de kavimlerine : cc.Sizi uyarrna· 
s1 i<;in aramzdan bir adarna Rabbm1z tarafmdan bir haber geldi diye 
mi hayret ediyorsunuz?)) (A'raf, 63, 69) derni§lerdi. Yine. Allah Teala, 
Kurey§ kafirlerinin §6yle dediklerini haber vermektedir : «Tannlan bir 
tek tann rm k1ld1? Dogrusu bu c;ok tuhaf bir §eydir.» (Sad, 5). 

ibn Abbas'tan rivayetle Dahhak der ki: Allah Teala Muham
med (s.a.) i elc;i olarak gonderdiginde araplar veya onlardan inkar eden
ler, bunu inkar ettiler ve : Allah Teala MuhammP.d gibi bir be§eri elc;i 
olarak gondermekten yticedir, dediler de Allah Teala : «ic;lerinden bir 
adama vahyetmemiz insanlann tuhafma ml gitti?» ayetini indirdi. 

Mtifessirler «Irnan edenlere Rablan katmda ytiksek bir makam var
dlr.>> ayetinde ihtilat etrni§lerdir. Ali ibn Ebu Talha'mn, cclman eden
lere Rablan katmda ytiksek bir makflrn oldugunu mtijdele.» ayeti hak
kmda ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, §cyle dermi§ : ilk zikirde on
tar ic;in mutluluk gegmi§tir. 

Avfi'nin y!rJ.e ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, «Rablah katmda 
ytiksek bir makam oldugunu mtijdele.» ayeti hakkmda §6yle derm~ : 
Takdim ettikleri, i§leyip bnden gonderdikleri rnukabilinde onlar ic;in 
gtizel bir mtikatat vard1r. Dahhak, Rebi' ibn Enes ve Abdurrahman ibn 
Zeyd ibn Eslem de bOyle soylemi§lerdir. Bu, Allah Teala'mn: «Kendi 
katmdan §iddetli bir baskm1 haber vermek ve salih amel i§leyen mti' 
minlere gtizel bir mtikatat oldugunu mtijdelemek ic;in. Orada temelli 
kalacaklardlr.» (Kehf, 2-3). ayetleri gibidir. Mticahid ise : «Rablan ka
tmda ytiksek bir makarn oldugunu mtijdele.)) ayeti hakkmda §6yle de
mi§tir: Salih ameller; onlann narnazlan, oruc;lan, sadakalan ve tes
bihleridir. Muhammed (s.a.) onlarm §efaatc;isidir. Zeyd ibn Eslem ve 
Mukatil ibn Hayyan da boyle soylerni§lerdir. Katal'ie onlann; Rablan 
katmda sad1k selef, olduklanm soyler. ibn Cerir, ayette zikredilen ytik
sek rnakamm, onlann takdim etrni§ olduklan salih ameller oldugunu 
soyleyen Mticahid'in kavlini tercih etrni§tir. 

ccKMirler : Bu, apac;1k bir btiyiidiir, dediler.)) Her ne kadar Biz on
lara kendilerinden, kendi cinslerinden miijdeleyici ve uyanc1 olarak bir 
elc;i gonderrni§sek de kafirler; bu apa91k bir btiytidtir, deyip yalanladl
lar. 
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3 - Dogrusu sizin Rabb1n1z, gokleri ve yeri alt1 giin
de yaratlp sonra Ar~·a hukmeden Allah't1r. i~i diizenler. 
izni olmad1ktan sonra kimse ~efaat edemez. i~te Rabb1n1z 
Allah budur. O'na kulluk edin, ogut dinlemez misiniz? 

Goklerle Yerin Yarattii§I 

Allah Teala biitiin alemin Rabbi oldugunu, gokleri ve yeri altl 
giinde yaratt1gm1 haber veriyor. Bu altl giiniin ~u giinler gibi oldugu; 
her giiniin insanlarm saymakta oldugu giinlerden bin sene gibi oldu
gu soylenmi§tir. Bunun ac;Iklamasi ilerde gelecei<tir. Sonra 0, Ar§'a 

.,. hiikmetmi§tir. Ar§; yaratlklann en biiyiigii ve tavamd1r. ibn Elm Ha
tim'in Haccac ibn Hamza kanallyla ... Sa'd et-':Dai'den rivayetine gore 
o: Ar§, kirm1z1 yakuttand1r, dermi~. Vehb ibn Miinebbih Allah'm, Ar§'l 
nurundan yaratt1gm1 soylemi§tir ki bu ac;1klama garibdir. 

Allah Teala yarat1klarm i§lerini idare eder. uGoklerde ve yerde zer
re kadar olanlar bile O'nun ilminin di§mda degildir.n (Sebe', 3). Bir 
durum ve i§, O'nu bir ba§kasmdan me~gul edip ahkoymaz, mii§killer 
ona zor gelmez, isteyenlerin 1srarh isteyi~leri onu usand1rmaz, daglar
da, denizlerde, ma'murelerde ve c;oller{{e biiyiikleri idare O'nu kii<;iikle
ri idareden allkoymaz. <cYeryiiziinde yiiriiyen hie; bir canli yoktur ki, 
nzk1 Allah'a ait olmasm. Onlann durup dinlenecek ve saklanacak yer:. 
lerini de bilir. Hepsi apa~1k kitabdad1r.n (Hud, 6), ccBir yaprak dii§mez 
ki; onu bilmesin. Yerin karanhklan ic;indeki tek bir tane, ya§ ve kuru 
miistesna olmamak iizere her §ey apac;1k bir kitabdadir.n (En'am, 59). 

Dernverdi'nin Sa'd ibn ishak ibn Ka'b'dan rivayetine gore; o, §Oy
le dermi§: «Dogrusu sizin Rabbm1z gokleri ve yeri altl giinde yara
tan Allah'tlr.>> ayetr nazi! oldugunda, onlara araplardan biiyiik bir bi
nitli grubu tesadiif etmi§. Onlara : Siz kimlerdensiniz? diye sormu§
lar. Onlar da : Cinlerd.eniz. Medine'den <;1kt1k. Oradan bizi bu ayet <;:1-
kardl, demi§ler. Bu haberi ibn Ebu Hatim rivayet etmi§iir. 

Allah Teala burada: «izni olmadan kimse §efaat edemez.>> buyu
rur. Ba§ka ayetlerde de §Oyle buyurmaktad1r : «O'nun izni olmadan ka
tmda ~efaat edecek kimdir?)) (Bakara, 255), «Goklerde nice melek var
du ki, Allah dileyecegi ve raz1 olacag1 kimseler ic;in izin vermedikc;e, 
onlann ~efaatl hi<; bir §eye yaramaz. )) (Necm, 26) , uAllah'm katmda, 
kendisine izin verdiginden ba§kasi §efaat edemez. ,> (Sebe', 23). 

«i~te Rabb1mz Allah budur. O'na kulluk edin. bgiit dinlemez mi
~iniz?n ibadeti tek ve ortag1 olmayan Allah'a tahsis ediniz, ey mu§rik
ler, durumunuz hakkmda ogiit dinlemez misiniz ki Allah ile beraber 
O'nun yegane yarat1c1 oldugunu bildig·iniz halde bir ba§ka.sma da iba-
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det ediyorsunuz. Allah Teala, ba§ka ayetlerde §6yle buyurmaktad1r: 
<~Andolsun ki, onlara kendilerini kimin yarattlgm1 sorsan «Allah» di
yeceklerdir.» (Zuhruf, 87), ((Yedi gogtin Rabbi ve ytice Ar§'m Rabbi 
kimdir? de. Allah't1r, diyeceklerdir. Oyleyse O'na kar§l gelmekten sa4 

kmmaz m1s1mz? de .>• (Mti'minfm, 86-87). 

-- iZAHI 

Birinci Mes'ele : Bu kitapta ve · diger kelami k1taplarda belirttigi
miz gibi, Allah'm varhgma delalet eden delil ya imkan veya hudus de
lilidir. Bu hudus ve imkan durumu da e§yanm ya zatmda veya Slfat
larmdan olacagmdan YaratiCmm varhgma delalet eden delillerin top
lam! : Zatlann imkam, Slfatlann imkam; zatlarm hudusu ve Slfatla
nn hudusu olmak tizere dortttir. Bu dart delil, bazan gokler ve yrldiz
lardan ibaret olan ulvi alemle ilgili, bazan da sufli alemle il'gili olur. 
ilahi kitablarda zikredilen deliller, genelde bazan ulvi alemle bazan da 
SUfli alernle ilgili alan Slfatlann imkan ve hudusunu ele almak tarzmda 
olmaktad1r. Bu noktada i§lenen delil, ulvi alemde bulunan cisimlerin 
mikdar ve yap1larmm mtimktin (olmast ve olmamast zorunlu degil) 
olmas1 delilidir. Bu delili birka<; tarzda izah edelim : 

Birincisi : Feleklerin cisimleri, par~alanmayan paf\:alardan (atom
lardan) meydana geldigine gore; bu cisimler, mutlaka yarat1c1 ve tak
dir edici bir varhga muhta<;tir. 

Birinci §Ikk1 a<;Iklayallm : ~tiphe yok ki, feleklerin cisimleri par
galanmaya elveri§lidir. Bt;iyle olan bir cisim, bir t'ak1m pargalardan olu
§Ur. Filizoflar, cismin par<;alanabilecegini kabul etmekle birlikte, onun 
tek bir §ey oldugunu iddia ediyorlar. Onlarm bu iddiast yanlt§tlr. 0 
halde feleklerin cisimleri bir tak1m pan;:alanmayan pargalardan (atom
lardan) olU§IDU§tur. Oyle ise bunlarm bir yarat1c1 ve dtizenleyiciye ih
tiyacl vard1r. <;tinkii bu cisimler mtirekkeb (bile~ik) olduguna gore; 
burada yer alan atomlar, aslmda aym ozellige sahib oldugu halde, bir 
kiSIDl bu cismin iginde yer ahrken, bir kismi da satlhta yer almi§tlr. 

i§te bu atomlarm, bir k1smmm igte bir k1smmm da d1§ta bulun
masi zorunlu bir durum degildir. igte olan di§ta, di§ta olan da igte 
bulunabilirdi. 0 halde bu cisimler terkib edilirken orada yer alan 
atomlarm bir k1smm1 iGe, bir k1smm1 da dt§a tahsis edecek bir dtizen
leyiciye, bir gtice ihtiyag vard1r. Binaenaleyh bu felekler terkib, te§kil 
ve Slfat bak1mmdan bir dtizenleyiciye, hikmet ve gtig sahibi bir bilene 
ihtiyaci vard1r. 
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ikincisi : Feleklerin bu hareket1erinin bir ba§lang1c1 vard1r. Ba§
Iangici olan bir hareket i<;inde 'bulunan bu feleklerin bir hareket etti
riciye, diizenleyiciye, bir gii<; sahibine ihtiyacl vardlr. 

Birinci §lkkm delili : Hareket; bir halden diger bir hale ge~meden 
ibarettir. Bu durum, kendisinden aynlan halin bir ba§ka hal ile mes
buk olmasm1 gerektirir. Bir §eyin ezeli olmas1, bir ba§kas1yla mesbuk 
olmasma manidir. Bu hale gore ezeliyet ile hareketi birle§tirmek mu
haldir. f]u halde feleklerin hareketinin bir ba§langicl vardir. Binaena
leyh §Oyle demek durumunday1z : Bu gok cisimleri, ezelde ma'dum 
(yok) idi. Var oldugunu kabul etsek de hareket halinde degil siikun 
halinde olurdu. Her iki hale gore de, gok cisimlerinin hareketlerinin 
bir ba§langiCI vardu·. 

ikinci §lkkm delili : Bu hareket belli bir zamanda ba§lami§tlr, once 
veya sonra degil. i§te o. belli zamanda o!mas1, mutlaka bir tahsis ve 
tercih ediciyi akla getirmektedir. Bu tercih ve tahsis edici bizzat mu
cib olamaz. Aksi halde hareketi doguran sebep daha onceki zamanda 
da bulundugu i<;in, o hareket ba§ladigi zaman da onceki bir zamanda 
olurdu. Bu dogru olamayacagma gore. tercih edici Yiice Allah'tir. 

U<;iinciisii : Bir felegin ciiz'leri bir ba§kasmda degil, o felekde bu
lunmaktadir. Bir ba§ka felegin ciiz'leri de, birincide degil, onda bu 
lunmaktadir. Bunlarm herhangi birinde bulunan her bir par<;anm ora
da degil de otekinde yer a!mas1 ashnda miimkiindiir. Bu durum mum
kiln iken bu par<;alann her birinin, bulundugu feleke ait olmasJ bir 
tercih ediciyi gerektirmektedir. Allah TeaHt'nm ayette zikrettigi deli
lin a<;Iklamasl budur. Ancak. bu ayetle ilgili bir ka<; sua] daha vard1r : 

Birinci sual : Ayette ge<;en ( ~.ill ) kelimesi, bir §eyi bilinen bir 

~eyle ta'rif etmek i\-in kullamll r. Bu ayette Allah Teala anlat1hrken 

(~.ill ) kelimesi getirildikten sonra, O'nun yeri ve gckleri alti giinde 
yarattigt zikredilmi§tir. Bu son §lkki araplar biliyor olsaydilar ( ~.ill ) 

kelimesi getirildikten sonra Ytice Allah'm tamtllmasi dogru olurdn. 
Fakat araplar bunu bilmiyorlardi. f?u halde ayette bu tarzda yap1lan 
tamtma nastl giizel olur? 

Cevab : Bu durum Yahudi ve Hiristiyanlarca me§hur idi. Qiinkti 
bu, Tevrat'ta ge<;mekteydi. Araplar bunlarla ha§r ii ne§r olduklan ic;in 
bu sozden haberdar idiler, onlardan duymu§lardL Bu sebeple &yetteki 
bu tamtma giizel olmu§tur. 

ikinci sual : Ayette ·bu giinlerin zikrinin faydas1 nedir? 
Cevab : Aslmda Yiice Allah, bu tiin kfdnatl bir anda yaratmaya 

kadirdir. Qiinkii bu kaina~, zerrelen !en ta t•·:n lar ) olu§maktadlr. Zerre 
ise, ancak bir anda yaratilabilir. Zira, bir zerrenin belli bir zamanda 
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yaratllabilecegini dii~iinsek, bu zaman da zarun olaral< pe~ pe~e gelen 
anlardan olw~acagma gore bu yaratmanm herhangi bir klSmJ birinci 
anda olmw~ mudur, yoksa olmam1§ m1d1r? Eger olmam1~ ise o yarat
ma, miiddetin d1§mda k·almaktadlr. Birinci anda bir kiSmi, ikinci anda 
da bir ba§ka k1sm1 yaratllm1§tlr, desek ve bu k1s1mlar o zerrenin iki 
pan;as1 iseler bu durumda zerre par9alanrm§ olur. Bu ise muhaldir. 
Eger bu par9alar ayn §eyler ise buna gore zerre, ancak bir anda ve 
bir defada yarat1lm1§ oll.,tr. Kainatm b.iitiin par9alarmm yarat1lmas1 
konusunda da aym §eyi soyleyebiliriz. Yani Cenab-1 Allah, biitiih kai
natl bir anda yaratmaya kadirdir. Nitekim onu tedrici olarak yarat
maya da kadirdir. 

Bunun I§Igmda diyoruz ki : Burada iki gorii~ vard1r : 

1 - Ehl-i siinnet'in gorii§ii : Buna gore Cenab-1 ~llah istedigini 
yapar. 0, ne murad ederse o, giizeldir. O'nun herhangi bir fiili, herhan
gi bir fayda veya hikmet illetinden dolaYJ olmaz. Binaenaleyh, Allah 
bu alemi ni9in bir anda yaratmam1~tlr da, altl giinde yaratmlijtlr? gi
bi bir sual sorulamaz. Ciinkii biz diyoruz ki : Her ~ey O'nun i~idir. 0' 
nun i§inin hi9 bir illeti olmaz. Cenab-1 Allah'm herhangi bir fiili ve 
hiikmii, hi9 bir illetten dolay1 degildir. 

2 - Mu'tezile'nin gorii§ii : Bunlar, Allah'm fiillerinin bir tak1m 
hikmet ve maslahatlan ihtiva etmesinin §art oldugunu iddia ediyor
Iar. Bu noktada Kadi Abdiilcebbar Cenab-1 Allah baz1 miikellefleri 
dikkate alarak yer ve gokleri boyle belli bir siirede yaratmi§ olabilir, 
dedikten sonra; §oyle devam ediyor : Mutlaka, Allah'm yer ve gokleri 
yaratmasmdan once veya bu yaratma s1rasmda yaratrm§ oldugu mii
kellef veya miikellef olmayan bir canlmm bulunmas1 Iaz1md1r. Aksi 
halde yer ve .goklerin yaratllmasi manasiz olurdu. 

Eger denE:rse ki : Daha sonra yaratacag1 bir canh i<;in onlan yarat
ffil§ olamaz m1? 

Biz deriz ki: Cenab-1 Allah hi9 bir §eyi yapmaktan 9ekinmez. Do
laytsiyla, O'nun hi9 bir kimsenin faydalanmayacagi bir §eyi, daha son
ra olacak bir canh it;in daha onceden yaratmas1 caiz olmaz. Bunu biz 
baz1 §eylerin hazuhg1 niteliginde olan §eylerde yapanz. <;iinkii yapa
mayacagimlzdan, aciz kalacag1m1zdan korkanz. Bu boyle olduguna go
re; meleklerin yer ve goklerin yarat1lmasmdan once yarat1ld1gma da
ir rivayet edilen hadis sahihtir. 

Eger denilirse : Melekler bir mekana muhta9tJrlar. Yer ve gokler 
yaratllmadan once mekan diye bir §ey yoktu. Binaenaleyh onlarm vii
cudu mekans1z olarak na.~al miimkiin olabilir? 
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Biz deriz ki : Ar§'I, yer ve gokleri bulunduklan yerlerde durctu
ran Allah, melekleri kendi mekanlarmda kudret ve hikmetiyle durdur
maktan nas1l aciz olabilir? ibret konusuna gelince; meydanda ibret 
alan 'birisi bulunduguna gore; onun mu§ahede ettigi §eyden ald1g1 ib
retin bir durumdan digerine gore daha gu~lu olmas1 imkans1z saylla
maz. Buna delil olarak §6yle diyebiliriz : Bu §ekilde meydana gelen bir 
§ey, onun hikmet sahibi bir yaratlc1dan sad1r olduguna dell\let eder. 
Bir defada yaratllan ise buna delalet etmez. 

U~uncu sual : Bu gunler, §U dunyamizm gunleri gibi miydi yoksa 
ibn Ab'bas (r.a.) m rivayet ettigi gibi, her biri bu gunlerimizle bin se
neden ibaret olan ahiret gunlerinden alt1 giin muydu? 

Cevab : Kadi §Oyle diyot: Burada a~1k~a goriilmektedir ki; Allah 
Te·ala yer ve goklerin yaratill§ muddetini kullarma anlatmaktad1r. Bu 
surenin bildigimiz §U giinlerden olmamas1 halinde tamtma tam ola
maz. 

~oyle de denebilir : Tamtma; Tevrat ve incil'de ge~en gunlerle ya
pildigma ve orada ge~en gunler de dunya gunleri olmay1p ahiret giiiJ-
leri olduguna gore; bu gunlerin bildigimiz bu diinya gunleri gibi olma
masl, tamtmay1 eksik k1lmaz. 

Dorduncu sual : Burada bahis konusu olan gunler, ancak gune§in 
dogu§ ve batl§I hasebiyle takdir edilebilir. Henuz gune§ yarat1lmadan 
once boyle bir durum olmayacagma gore, bu tamtma nas11 ma'kul ola
bilir? 

Cevarb : Bu Tamtma §U tarzda olmaktadir : Eger yer ve goklerin 
meydana geli§i bir sure i~inde olsayd1, donen yildizlar, gune§ ve ay da 
bulunsayd1, bu sure alt1 giine e§it olurdu. 

~oyle bir soru da yoneltilebilir : Bu kainat yaratllmadan once ka
inatm, siiresince yarat1lacag1 bir zamamn olmasm1 gerektirir. Bu ise 
zamamn kadim olmas1 sonucunu dogurur. 

Bunun cevab1 da §oyledir : Bu zaman mevcud degildir, bir varsa
y1md1r. Bu belli zaman sonradan olmad1r. Bu hal, ba§ka bir zamana 
muhta<; degildir. Aksi halde sonsuz zamanlarm olma.S1 laz1m gelir. Bu 
ise muhaldir. 

Be§inci sual : «Gunn ile bazan bir gun bir gece, bazan da sadece 
giinduz kasdtdilir. Bu ayetteki «giinn kelimesi ile bu manalardan han
gisi kasdedilmi§tir? 

Cevab : Lugatta <<giin» kelirnesi ile, genellikle gun ve gece: birlik
te kasdedilir. 

. ikinci M~s'ele : ( J- ..rJI ~ (.Sj:-!1 ( ) ((Sonra Ar§'a hukmetti. n 
ayetinde bir ka<;! bahis vardlr : 

Tefsir , C. VIII F . 235 
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Birinci bahis : Bu ifade, ·Allah Teala'mn AT§ uzerinde karar kildi
gmi akla getirir. Bu konuda Taha suresinin ba§mda uzun bir bolum 
aynlmi§tlr. Onun i~_;in bumda k1saca bahsetmekle yetinecegiz. ~unu 
hemen belirtelim ki; bu ayeti zahiri manasma gore anlamak mumkiin . 
degildir. Bunu birka~_; tarzda isbat edebiliriz: 

Birincisi : Ar§ iizerine yerle§mek; Ar§ olmasa du§ecek, tarzda ona 
dayanmak ve yerle§mek manasmad1r. Nitekim bir kimse i~_;in; falan 
tahtma yerle§ti, dedigimiz zaman bu mana anla§Ihr. Ancak kelimeyi 
bu manaya alarak Ol}.U Allah'a isnad ettigimizde O'nun Ar§'a muht·a~ 
olmasmi ve. Ar§ olmasa du§up inmesini gerektirir. Bu hal, Allah i~in 
muhaldir. Qiinkii butun muslumanlar, Allah'm Ar§'l kU§att1g1, onu 
korudugu_ konusunda ittifak etmi§lerdir. Buna kar§Ihk Ar§'m Allah'I 
tutup O'nu korudugunu soyleyen hi~ kimse yoktur. 

ikincisi ~ ( J.y.JI ~ i.S.,:-ll r ) «Sonra Ar§'a hiikmetti» cunilesinin 
zahiri rnanasi; O'nun daha once Ar§'m uzerine yerle§memi§ oldugunu 
gosterir. Bu hal, Allah'm bir halden bir ba§ka hale ge\!tigi anlamma 
gelir. Boyle olan her §ey, sonradan olma olduguna gore; Allah'm da 
sonradan olma, olmas1 gerekir ki bu, . Allah i~in muhaldir. 

U~unctlsu: Yerle§me, mezkur zamanda meydana geldigine gore, 
bu hal Cemlb-1 Allah'm bundan once yerle§mernesini ve hareket halin
de olmasm1 icab ettirir. Butun bunlar ise, son.radan var olanlarm ni
telikleridir. 

Dordunciisii :. Ayet zahiri manasma ahmrsa Cenab-1 Allah'm Ar§'a 
yer ve gokleri- yarattlktan sonra yerle§tigi anla§Illr. Demek ki Allah, 
Ar§'l yaratmadaJn once ondan mustagni idi. Yarattiktan sonra da on
dan miistagni kalmas1 gerekir ki, boyle olan bir z·atm Ar§ uzerine yer
le§mesi imkansJ.zd1r. i.~te bu deliller, bu ayet-i kelime'nin zahiri ma
nasma hamledi.lmesinin mumkun olmadigml ;gosterir. 0 halde bu ayet
le, Allah'a bir mekan ve yon isbat etmeye kalkmak imkans1zd1r. 

U~iincu Nies'ele : Miislumanlar; gi::iklerin uzerinde Aq ad1 verilen 
buyiik bir cisi:m oldugu konusunda ittifak etmi§lerdir. Buna gore; aca
ba bu ayrette :ge~en Ar§ o Ar§ mKilr, yoksa bir ba§ka §ey midir? Bu ko
nuda iki goru§ vard1r: 

Biri.nci go;ru§ : Ebu Muslim el-Isfahani'nin tercih ettigi goru'§ bu
dur. Buna gore; bu Ar§, o Ar§ degildir. Burada «Sonra Ar§'a hiikmet
ti» cumlesinin manas1; Allah, yer ve gi::ikleri yaratmca onlan yaytp di
reksiz yukselt1ti, demektir ... Ar§'a hUkmetmek, ona galib gelerek ha
kim olmak mhnasmad1r. 'Ebu Muslim Iafzm bu mamlya gelebilecegini 
si::iyluyor. Biz diyoruz ki : Ayetin lafmm bu manaya hamletmek zaru
ridir. Buradak1 Ar§'l, gokteki Ar§ ma.nasma anlamak imkans1zd1r. Bi-
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zim delilimiz §Udur : Allah'm varhgm1 isbat ederken bilinen, goriilen 
bir §eyi delil gfutermek gerekir. GOkteki Ar§ bOyle degildir. Yer ve gok- · 
teki cisimler ise goriiliir, duyularla idrak edilir. Binaenaleyh bunlarla 
Allah'm varhgma delil getirmek caizdir, dogru ve giizel.dir. Ebu Mus
lim devamla §oyle dlyor: Ayette, yer ve goklerin yaratilmasma i§aret
le «Yer ve gokleri altl giinde yarattv> buyurulmas1, sonra da yaYihP 
faydalanmaya elveri§li §ekillerle §ekillendirilmesine i§llretle, ccSonra 
Ar§'a hiikmetti» buyurulmas1 bu gorii§iimiizii t 'ekid ede:r. ( ...... ) 

ikinci g0rii§: Bu gorii§ miifessirlerin cumhurunca nne§hurdur . . Bu
na •gore; ayette gec;en Ar§, gokte bulunan biiyiik bir cisimdir. «Soma 
Ar§'a hiikmetti» ayetini ileri siirerek; Cenab-1 Allah'm At§'1, yer ve 
g6kleri yarattlktan sonra yaratt1gm1 iddia etmek miimkiin degildir. 
Qiinkii bir ba§ka ayette ccO'nun Ar§'l su iizerindeydi» buyurulmU§tUr. 
Bu ikinci ayet, Ar§'m yer ve goklerden once yaratildlguu gosterir. Oy
le ise 'ayeti ba§ka ac;1Iardan bakarak tefsir etmek gere:kir. Buna gore 
ayetin manas1: Sonra kendisi Ar§'a hiikmederek kainat1 idare eder, 
§eklinde olmahd1r. 

Uc;iincii gorii§ : Ar§, miilk manasmad1r. Buna gore ccSonra Ar§'a 
hiikmetti» demek, Cenab-1 Allah yer ve gokleri yaratlp da felekler ve 
y1ld1zlar doniince, · bu donme sebebiyle dort mevsim olu§up madenler, 
bitkiler ve hayvanlar yaratllmca i§te o zamanda bu rnahlu~att ve ka
inatl meydana getirdi, demektir. Hulasa Ar§, miilkten ibarettir. Al
lah'm miilkii, O'riun mahlukatmm vucudundan ibarettir. Yarat1klarm 
yaratllmas1 ise, ancak yer ve goklerin yaratllmasmdan sonra olmu§-
tur.( ... ) · 

Dordiincii Mes'ele : cci§leri idare edern kavlinin manas1 §Oyled1.r : 0, 
hikmete uygun olarak hiikmeder, takdir eder, lii~um.-suz bir '§ey vucu
da gelmemesi ic;in, i§lerin sonunu goren, fiillerinde imlbetli olan kim
se gibi i§leri yiiriitiir. Yani, mahlukatm, yer ve gok ehlinin halle.rini 
idare eder, demektir. · 

Eger denilirse : Bu ciimlenin ayet ic;incleki yeri nedir? 
Biz deriz ki : Cenab-1 Allah, yer ve gokleri alti giinde yaratt1gm1, 

Ar§'a hiikmettigini ac;1klayarak azamet ve celali'nin sonsuzluguna i§a
ret ettikten sonra;, bu ciimle ile sufli ve ulvi alemde O'nun takdiri, 
idaresi, hiikiim ve kazas1 dl§mda hie; bir §eyin meydana gelemeye·ce- . 
gini belirtmek istemi§tir. Bu ciimle Allah'm kudret, · hikmet, ilim ve 
idaresinin sonsuzluguna, O'nun biitiin kainatm yoktan var edicisi ol
duguna, biitiin d.ileklerin O'nda yerini bulduguna delil te§kil etmelc
tedir. (Fahreddin J13,zi, Mefatih el-Gayb, XVII, 9-14) 

- ----- oOo -------
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4 - Hepinizin donu~u O'nadrr. Allah'm va'di hakt1r. 
Dogrusu 0, yaratmaya ba~lar, sonra iman edip iyi amel 
i~leyenlere adaletle kar~1llk vermek i<;in onu tekrar eder. 
Kufredenlere de; kiifreder olmalanndan dolay1 kaynar 
sudan bir i<;ki ve elem verici bir azab vard1r. 

Allah Teala, yaratlklann k1yamet giinii donii§lerinin kendisine 
olacagm1 haber vermi§tir. Hi<; kimseyi b1rakmayacak ve ba§lad1g1 gi'bi 
onlan tekrar ftade edecektir. Sonra Allah Teala, yaratmaya ba.§ladit!;l 
gibi yaratmay1 tekrar edecegini zikredip : ((Once yaratan, sonra onu 
tekrar eden O'dur. Bu, O'nun ic;in daha kolayd1r.» (Rum, 27) buyurur. 

Sonra iman edip iyi amel i§leyenleri hakkaniyetle ve onlann yap
tlklanna uygun bir miikafatla miikatatlandumak ic;in yaratmay1 tek
rar eder. Kafir olanlara da kiifiirleri yiiziinden k1yamet giinii kaynar 
sudan bir ic;ki ve elem verici bir azab vard1r. Onlar, kiifiirleri sebebiyle 
klyamet giinii a§agidaki ayetlerde haber verilen c;e§itli azablarla azab
landmlacaklardlr: «Onlar, k1zgm ate§te, kaynar sulardad1rlar. Ve bir 
de kapkara dumandan bir golge ic;indedirler.» (Vakia, 42-43), «i§te 
kaynar su ve irin, tatsmlar onu. Bunlara benzer daha ba§kalan da var
dir.» (Sad, 57-58), <~Suc;lularm yalanlad1klan cehennem i§te budur! 
Onlar bununla kaynar su arasmda dola.§Ir dururlar.» (Rahman, 43-44). 

------ iZAHI ---

Cenati-1 Allah, daha once kainatm yaratllu~mm bir ba§lang1c1 ol
dugunu isbat eden delilleri zikrettikten sonra, bu ayet ile de ahiretin 
v:arllgma dela1et eden delilleri zikretmi§tir. Bu konuda birkac; mes'e
l:e vard1r: 

Birinci Mes'ele : Ha§r ve ne§r'i inkar etmenin bedihi bir bilgiye da
yanmadigirun ac;Iklanmast hakkmdad1r. Bu mes'eleye bir~ac; delil ge
tirilE!Ibilir : 
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Birincisi : Akll sahipleri, ahiretin varhg1 ve yoklugu konusunda ih:
tilaf etmi§lerdir. Din ve mezheb s'ahiblerinin gogunlugu bunun mfun
kiin olduguna hiikmetmi.~lerdir. Eger ha§r'in vukuunun miimkiin ol
madigi kesinlikle bilinen ·bir §ey olsayd1, bu konuda herhangi bir ih
Wa.f olamazdl. 

ikincisi: Akl-1 selimimize ba§vurup «bir» in ikinin iki kat! ol
dugunu soylesek; bir de ahiretin varhgl onermesini soylesek birinci 
onerme gibi bu onermenin de imkanstz oldugu soylenemez. 

Ugiinciisii: Biz, nefs-i natlkanm ya varll~na ya da yokluguna 
hiikmederiz. Eger var olduguna hiikmedersek, mes'ele kalmaz. Zira 
bu nefsin, bedene 'birinci kez taalluk etmesi imkans1z olmad1g1 gibi, 
ikinci kez taalluku da imkans1z olmaz. Eger nefs-i natlkayt inkar eder
sek, ha§r yine miimkiin olur. Zira Yiice Allah, o dagllan pargalan tek
rar birle§tirip bu diinyadaki insam ikinci kez yaratlr diyebiliriz. 

Dordiinciisii: Cenab-1 Allah, ha§r'in miimkiin olduguna delalet 
eden birgok mis'al zikretmi§tir. Biz bunlan burada toplayallm : 

Birinci misal : Diinyam1zm sonbaharda sahmp dokiildiigiinii, ya
zm ise siCakhk sebe'biyle kurakl1ga mahkum oldugunu goriiriiz. Sonra 
Cer..ab-1 Allah, kl§ ve ilkbahar mevsiminde yagmur g6nderince aym 
diinyannz ge§itli ve Hging gigeklerle zinetlenip siislenir. Nitekim bu mi
sali mii~hhas olarak §U ayetle'rde gormekteyiz : 

1) <cAllah riizgarlan gonderendir. 0 riiz~rlar, bulutu siiriikler 
ve Biz onu olii ·bir §ehre surer, onunla yeri, olmii§ iken diriltiriz. l§te 
oldiikten sonra dirilmek de bOyledir. >> (Fatlr, 9). 

2) «O'nun ayetlerinden biri de; sen yeri kupkuru olarak goriir
siin. Ve Biz ona suyu indirdigimizde o (yer) irkilir ve ye§erir ... Bu 
§iiphesiz Allah'm, hakkm ta kendisi olmas1 ve oliiyii dirilten olmasm
dan dolay1d1r.>> (Haec, 5-6). 

3) <cGOrmez misin ki, Allah gokten su indiriyor, onu yerdeki kay
naklara siiriiyor. Sonra onunla rengarenk bitkiler g1kar1yor. Sonra ku
rur da sen onu sapsan goriirsiin. Sonra onu toz haline getirir. ~iiphe

slz bunda ak1l sahibleri igin bir ibret vard1r.>> (Ziimer, .21). Burada ol
diikten sonra dirilmeye dikkat gekiliyor. 

4) «Sonra onu oldiirdii ve kabirde ya§atti. Ondan sonra diledigi 
bir VJakitte onu yeniden diriltir. Hay1r, insan heniiz Allah'm emrettigi
ni yapmad1. :insan yemegine_ bir baksm. >> (Abese, 22). Peygamber efen
dimiz de §6yle buyurmu§tur: : ilkbahan gordiigiiniizde oldiikten sonra 
dirilmeyi ~okga hatirlaym1z. Bahar ile oldiikten sonra dirilme arasm
daki benzerlik ancak zikrettigimiz noktada bulunmaktadlr. 



-----

3750 iBN KESiR _(Ciiz : 11; Sure : 10 

ikinci misaJ : Herbirimiz kendi §ahsuruzda gormekteyiz ki; bede
nimizde fazla beslenmeyle bir artma ve gogaltma, zayifladigimizda da 
bir eksilme oluyor. Yine fazla besin alsak, tekrar ilk halimize doni:iyo~ 
ruz. 

Buna gore §Unu belirtelim ki; bit §ey kiSmen olabiliyorsa, onun 
butiin olarak olabilmesi imkans1z olmaz. 0 halde onceki hale dondur
mek imkans1z degildir. «Biz sizi bilmediginiz bir tarzda in§a ederiz.>> 

· (Vakia,61) ayeti de buna i§aret etmektedir. Bu ayetin manas1 §Udur: 
Cenab-1 Allah once §ahiSlanmzi in§a etmeye sonra siz hayatta iken, si
zin pargalanmz1, var olu§ ve eksilme zamanlanm bilmediginiz halde 
birer hirer var etmeye kadir olduguna gore, sizi mezarlanmzda ~urut
tukten sonra ahiret igin tekrar hayata dondurmesinin muhal olmadl
gml kesin olarak kabul etmeniz gerekir. 

Uguncu misal: Allah Teala bizleri, ba§lang1gta herhangi bir or
nek model olmad1g1 halde yaratabildigine gore; daha onceki yaratma 
oldugu halde bizi ikinci kez rahathkla . yarata'bilir. Bu misa.Ie bir~ok 
ayette i§aret edilmektedir : 

1) «~tiphesiz o, yaratmaya ba§lar ve onu tekrar yapar.» (Yu
nus, 4). 

2) 
3) 

kla, 62) 

<rDe. ki; onu ilk kez yaratan diriltir.» (Yasin, 79) . 
<rilk yaratlll§l bildiniz. Fakat dti§unmeli degil misiniz?» (Va-

4)) «ilk yaratl§ta acz mi gosterdik. Hay1r, onlar yeni bir yarati
ll§tan §tiphe etmektedirler.>> (Kat, 15) 

5) «insan, kendisinin ba§Ibo§ btrak1Iaca~m m1 samr? 0, (dol 
yatlgma) ak1tllan meninin ic;inden bir nutfe degil miydi? ... Peki, (bun
Ian yapan) Allah'm oliileri tekrar diriltmeye gucu yetmez mi?» (Kl
yame, 36-37, 40) 

6) «Ey insanlar; eger oldukten sonra tekrar dirilme konusund~ 
bir §ti.pheniz varsa, Biz sizi topraktan yarattlk ... QUnku Allah Ha.kk'm 
ta kendisi, oltiyu dirilten ve her §eye gucu yetendir. ~uphesiz ki kiya
met olacakt1r. Ve muhakkak ki Allah mezardakileri diriltir.» (Haec, 5, 
-7) 

Cenab-1 Allah bu ayette ha§r'in olacagma birkag mes'ele ile delil 
getirmi§tir : 

a) Birinci yaratma ile, ikinci yaratmamn da mti.mkun olduguna 
deli! getirmi§tir. <(Eger ha§r konusunda bir §tipheniz varsa; Biz, sizi 
topraktan yarattlkn §Ikk1yla sanki §oyle buyurmaktadir : Birinci yarat
ma, bu cisimlerin bir halden diger bir hale gec;m_esiyle olduguna gore; 

. birc;ok degi§iklikten sonra ikinci yaratmanm olmas1 nigin mumkun ol
masm? 

r 

I 
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b) ikinci yaratmayl (ha§r'i) olii yeryiiziinii diriltmeye benzet
mi§tir. 

c) «'Allah Hakk'm ta kendisidir.» (Haec, 6). Miikemmel bir kud
ret, ilim ve hikmet sahibi olmas1yla ancak boyle olabilir. 

7) . «De ki; ta§, demir veya sizde yaratllmas1 zor (imkans1z) olan 
bir §ey olunuz . . Bizi (tekrar hayata) kim dondiirecek? derler. Sizi ilk 
defa yaratan, de.» (isra, 50, 51) 

Dordiincii misal : Ce.nab-1 Allah, insanlann bedenlerinden daha bii
yiik varhklar1 y•aratabildigine gore; insanlann bedenlerini tekrar ya
ratamayacagt na.s1l soylenebilir? Zira zor olan bir i§i yapmak kendisine 
kolay gelen bir kimse; kolay ve basit bir i§i daha rahat yapar. Bu ma
na bir~ok ayetlerde zikredilmi§tir : 

1) «Yeri ve g6kleri yaratan onlarm benzerlerini yaratamaz m1?'' 
(Yasin, 81) 

2) «Onlar gormezler mi ki, gokleri ve yeri yaratlp bunlan yarat
makla yorulmayan Allah, oliiyii diriltmeye kadirdir." {Ahkaf, 33). 

3) «Yaratmak bakumndan acaba sizce yeniden sizi yaratmak m1 
daha giic;, yoksa gokyiiziinii yaratmak m1, Onu Allah bina etti.'' . (Na
ziat, 27)' 

·Be§inGi misal: Uykudan ~onra uyanmakla ha§r'in rriiimkiin ola
bilecegine delil getirilir. <;iirikii uyku; oliimiin karde§i, uyan~a ise; 61-

.... diikten sonra dirilmeye benzer bir §eydir. Bu meyanda Allah Teala §OY
le buyuruyor : <<O'dur, geceleyin sizi kendinizden gegiren. Giindiiziin 
de ne yapt1gm1z1 bilir.» (Enam, 60). Bunun pe§inden de oliim ve Oliim
den sonra dirilme hakkmda §oyle buyurmaktad1r: «0, kullan iizerin
de yegane hakimdir. Ve size koruyucular yollar. Nih~yet herhangi bi-
rinize oliim gelince, elc;ilerimiz bir eksiklik yapmaks1zm onun camm 
ahrlar. Sonra, onlar, gerc;ek mevlalanna dondiirilliirler.,> (En'am, 61-
62), «Oldiigii zaman insanlan Allah oldiiriir. Rii'yasmda olmeyen ise ... 
f}iiphesiz ki bunda dii§iinen insanlar ic;in ibretler vardlr.» (Ziimer, 42) 
Bu ·ayetlerde, bu hallerle ha§r'in olacagma delil getirilmek istenmi§tir. 

. Altmc1 misal : Oldiikten sonra dirilmeyi inkar edenlere; 'bir §eyin 
z1dd1 meydana geldikten sonra tekrar bunun z1ddmm meydana gelme
sinin imkans1z oldugunu soyleyerek inkar etmektedirler. Ancak bu du
rum, Allah;in kudreti noktasmdan imkans1z say11amaz. <;iinkii, hayat
tan sonra oliim meydana gelebildigine gore; oliimden sonra hayatm 
tekrar meydana · gelmesi, nic;in ak1ldan uza:k goriilsiin? Zira iki z1ddln 
hiikmii de birdir. Bunu izah ic;in Cenab-1 Allah : «Biz, sizin aramzda 
oliimii takdir ettik. Bizden once bunu kimse yapmadL» buyurmakta
dlr. Yine goriiyoruz ki, ate§; steak ve kuru oldugu halde, ya§ ve soguk 
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alan ye§il aga~tan dogmakta<hr. Ayette «0, sizin i¢in ye§il aga~tan ate§ 
yaratand1r. i§te siz, onunla ISimyorsunuZ.>J buyurulmakta, 'bu nokta
ya dikkat c,:ekilmektedir. i§te bunlar aklen nas11 mfunkiinse ak1l, abi
reti ve ha§r'i de oylece miimkiin goriir. 

ikinci Mes'ele : Ahiretin hak ve gerekli oldugu konusunda delil ge
tirmekle ilgilidir. 

Bilinmelidir ki, . ulema bu konuda iki gruba aynlml§tlr : 
a) Alden Allah'm bilgili, merhametli, adaletli ve daha biiyiik 

menfaatler sozkonusu olmad1g1 takdirde ael ve zarar vermekten mu
nezzeh olmas1 gerekir, diyenler. 

b) Boyle bir §eyi kabul etmeyip Allah'a hic,:bir §eyin asla ¥acib 
olmayacagm1, O'nun diledigini yap1p hiikmedecegini ileri siirenler. Bi
rinci gruptakiler ahiretin olacagma dair birkac,: delil getirmektedirler. 

Birinci delil : Cenab··l Allah insanlan yaratffil§, onlara giizeli ve ~ir
kini kendisiyle aYlracaklan ak1l, haYir ve §erri i§lemeye giic,: yetirecek
leri bir giic,: vermi§tir. Bunlar gerc,:ek olduguna gore, Allah'm hikmet 
ve adaleti; O'nun, insanlan Allah'a sovmekten, O'nu inkardan cehalet 
ve yalandan, peygamberlerine, dostlanna, iyi insanlara eziyyet etmek
ten men'etmesini gerekt.irir. Yine O'nun hikmeti; Allah'm, insanlan 
toot, hay1r ve giizellige te§vik etmesini icabettirir. Zira Allah, insan
lan c,:irkinliklerden men'etmeseydi, hayra te§vik etmeseydi; bu, O'nun 
kullan ic,:in adaJetli ve iyiliklerini gozeten olmasma halel getirirdi. 
Ma'lumdur ki, ancak i§leyene miikafat verildigi zaman taatlara te§vik 
edilebilir. <;irkinlikleri yasaklamak da ancak onlan irtikab edenler ce
zalandmldigl takdirde miimkiin olabilir. Ancak va'dedilen bu miik'a
f1at ve ceza bu diinyada gerc;ekle§memektedir. 0 halde, bu miikafat ve 
cezamn gerc,:ekle§ecegi bir ba§ka diinya olmalldlr. Aksi halde cezfulln, 
yalan ve batll olmasl icab eder. i§te bu ayet, bu manaYl ifade etmek
tedir. 

Eger denilirse ki : Hay1r i§lemeyi te§vik, kotilliik yapmamaYl te' 
min etmek ic,:in Allah'm insan aklma vermi§ oldugu hayr1 giizel bul
ma, kotiiliigii c,:irkin gorme ka:biliyeti yeterlidir, ayr1ca bir va'd ve teh
dide luzum yoktur, demek nic;in dogru olmasm? Kabul edi/ oruz, va'd 
ve tehdid laz1md1r. Ancak, bunlar, Slrf bu alemin diizenini t e'min i~in 
yap1lm1§ olabilir. Nitekim Yiice Allah : «Bu, Allah'm kendisiyle kulla
nm korkuttugu §eydir. Ey kullanm, Benden sakmm.>J buyurmu§tur. 
Allah'm va'd ve tehdidini ahirette yerine getirecegine dair delil nedir? 
Haber vermi§ oldugu miikMat ve cezay1 vermezse; verdigi haber yalan 
olur, deniyor. Biz de diyoruz ki : Siz, Kur'an'm ~ogu umumi laf1zlanm 
tahsisin gereklili~ine . delil olmas1 ic,:in tahsis etmiyor musunuz? Eger 
bu, yalan ise sizin vermi§ oldugunuz hiikiimler de yaptlgm1z tahsis 
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de yalan olur. Allah'm haber verdigi ~eyleri yapacagm1 kabul edelim. 
Fakat bu miikftfat ve cezamn insarun kar§Ila§tlgi ~e§itli rahatlar, lez~ 
zetler, ac1lar ve i.1ziintiiler oldugu ni~in soylenmesin? 

Birinci sorunun cevab1 : Her ne kadar ak1I, insaru hayn yapma
ya, kotiiyii b1rakmaya c;agmyorsa da, ancak nefis ve arzular onu cis
mani §ehvetlere, bedeni lezzetlere dalmaya c;:ekmektedir. Boyle c;:atl§
ma olduguna gore tercih ettirici; gUc;lii bir sebeb, tam destekleyici bir 
e&as olmas1 gereklidir. Bu tercih ettirici ve destekleyici sebebi va'd, te'h
did, miikatat ve cezadan ba~ka bir ~ey degildir. 

ikinci sorunun cevab1 : Bir insan, Allah'm yalan soyleyebilecegini 
kabul ettigi zaman; miikatat va'dinden 'bir te~vik, ceza tehdidinden de 
bir korku dogmaz. Qiinkii bunlan duyan kimse; bunlarm da yalan ola
bilecegini dii~iiniir. 

Uc;:iincii sorunun cevab1 : insan, bu diinyada hayatta oldugu siire
ce herhangi bir i~le me~gul olan bir i§c;:i gibidir. Bir i§c;:inin heniiz i§i 
yapmakta iken iicretinin tamam1m almas1 dogru olmaz. Qiinkii bu in
san iicretini ald1g1 zaman; c;:ah.?maz. Ama iicreti alma yeri obiir diin
ya oldugu zaman insamn i§te ~all§masi daha iyi ve ciddi olur. Yine 
bu diinyada insanlann en bilgin ve diiriistiinii c;:e§itli gam, endi§e ve 
hiiziin ic;:inde; en cahil ve pespayesini de zevk ve sevinc;:Ier ic;:inde gorii
yoruz. Ve anhyoruz ki; bu diinya, miikafat ve ceza yeri degildir. Miika
fat ve ceza ic;:in bir ba§ka diinya, bir ba§ka hayat olmahdlr. 

'ikinci Delil : Ak1l hikmet ac;:1smdan iyi ile kotii arasmda 'bir mua
mele fark1 olmasm1, Allah'1 inkar edenle O'na 1taat edenin bir olma
masmi gerektirir. Boyle bir aynllk olmas1 gerektigine gore bu; ya bu 
diinyada olacaktlr veya obiir diinyada. Birincisi olmuyor. ·Qiinkii bu 
diinyada kafirleri, isyankarlan rahat ic;:inde, bilgin ve taat ehlini ise 
bunun aksi bir durumda goriiyoruz. 0 halde bundan sonra bir ba§ka 
diinya olmahd1r. Tefsirini yapmakta oldugumuz c<iman edip iyi amel 
i~leyenlere adaletle kar§Ihk vermek ic;:in ... )) ayeti, Ta.ha suresindeki: 
<<K1yamet muhakkak gelecektir. Her nefiS i§leaiginin kar§1hgm1 gar
sUn diye neredeyse onu hemen ac;:Iklayacagim geliyor.)) (Taha, 15) aye
ti ile Slad suresindeki ((Yoksa iman edip salih arne! i§leyenle yeryiiziin
de fe&ad c;:1karanlan bir mi tutacag1z? Miittakileri giinahkarlar gibi 
mi sayacag1z?n (Sad, 28) ayeti bunu ifade etmektedirler. 

Eger denilirse ki : Cenab-1 Allah; kendisine itaat edenle kaf§I ge
Ieni mal ve giizellik bak1mmdan herhangi bir aymma tabi tutmad1g1 
gibi, miikMat ve ceza noktasmdan da bir aymma tabi tutmaz, denil
mesini red mi ediyorsunuz? 

Cevab : Bu soylediginiz, bizim delilimizi te'yid eder:. <;iin:kii ak1l, 
bir aymmm olmas1m gerekli k1lmaktad1r. Ama mii§ahede ettigimize 
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gore bu dtinyada bu aymm olmuyor. Aksine durum, tam tersine ol
maktachr. Alimleri · ve iyileri tiirlti zorluklar ic;:inde, M.firleri ve gtiniili
karlan ise btiytik nimetler ic;:inde buluyoruz. 0 halde bu gerekli aym
mm olacag1 bir b~ka dtinya olmalld1r. Keza §6yle de denebilir: Allah 
Teal-a, eger o kaJir ve gtinahkara verdigini ve alim ve zahide de ver
eeydi; . bunlarm da az1tlp gtinahlara gireceklerini, bu dtinya . hayatlm 
~ec;:eceklerini bilmi§tir. Eger kafir ve gtinahkarm zevk ve rahatmda 
kismti yapsayd1, bunlarm kottiltiklerini arttlracaklanm bilmi§tir. ((Eger 
Allah, kullarma nzk1 yaysayd1 ; yerytiztinde azarlardL» (~ura, 27) aye
ti buna i§aret etmektedir. 

Uc;:tincti delil: Cenab-1 Allah kullanm, kendisine kulluk etmekle 
ytiktimlti kiliDI§, «Ben cin ve insanlan, ancak Bana kulluk etsinler di
ye yarattlm.)) (Zariyat, 56) buyurmU§tur. Hikmet sahibi bir zat, ku
luna bir ~ey emrettigi zaman; bu ytiktimltiltikleri yerine getirmekle 
me§gul olabilmesi ic;:in onun zihnini bo§ ve halini dtizgtin kilmasi ge
reklidir. 'insanlar, kendileri ic;:in rahat1 ve zevkleri istemek ve elde et
mek fltratmdad1rlar. Bir ahiret korkusu olmasayd1, fitneler c;:ogal1r, 
karg~a btiytirdti. Bu durumda da mtikellefler, ibadetlerle me§gl11 ol
maya vakit bulamazlardl. 0 halde bu dtinyanm, durumunun dtizel
mesi ve mtikellefin ibadetle me§gul olmak tizere f1rsat bulmas1 ic;:in bir 
mtikafat ve ceza yeri olduguna kesinlikle htikmetmek gerekmektedir. 

Eger denilirse : Bu dtinyada dtizeni devam ettirmek ic;:in devletle
rin korkusu ve kanunlan yeterli olmaz m1? Ayak tak1m1; anaf§inin ve 
dagm1khgm iyi bir §ey oldugunu kabul ettikleri takdirde durumun 
aleyhlerine donecegini, ba§kalanmn cta kendilerinin can ye mallanna 
el uzatabilecegini bilirl~_r. Bunun ic;:in de fitne c;:1karmaktan kac;:mular. 
Buna ne dersiniz? 

. Cevab olarak deriz ki: Bu konuda sadece sultanm korkusu ;veter
li olmaz. ·Qtinkti sultan kuvvet ve kudret bak1mmdan ya halktan asia 
korkmayacag1 bir noktada bulunur veya onlardan korkar. Ahiretten 
korkmayan bir ki§i (kral)' halktan korkmayacagi bir gtice sahib olur
sa; bu durumda halka en §eni' zultim ve i§kenceleri yapabilir. Qtinkti 
nefsani itici gtic;: bulunsa da ne dtinyevi, ne de uhrevi bir kar§I kuv
vet bulunmamaktadir. Sultamn halktan korktugunu dti§tintirsek, bu 
durumda 'cta halk sultandan korkmaz ve devlet, onlarm zultim. ve ko
ttiltikler yapmalanna kar§I koyamaz 0 halde bu dtinyanm nizam1 an
cak . uhrevi te~vik ve korku ile gerc;:ek anlamda mtimktin olabilir. ' 

Dor~tincti deli1 : Baz1s1 kuvvetli, baz1s1 zay1f birc;:ok kolesi olan gtic;:
lti bir padi§ah dti§tinelim. Eger bu padi§ah merhametli ve onlara .kar
§1 §efkatli ise, gtic;:lti olan zalimden zay1f olan· mazlumun hakkm1 al-
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mas1 gerekir. Eger bunu yapmazsa; yap1lan zulme raz1 olmw~ olur. 
Bu ise, merhametli ve iyiliksever bir zata yak1~maz. 

Aynen bunun ·gibi, zuliim ve abesten munezzeh olan hikmet ve 
kudret sahibi Allah'm, mazlUmlann hakk1m z·alimlerden almas1 gere
kir. Bu diinyada boyle bir §ey ger~ekle§medigine gore; .-Qiinku maz
h1m zillet ve magduriyetinde, zalim ise zulum ve haks1zllgmda omur . 
surebiliyor- mutlaka bu •actalet ve intikamm goriilecegi bir ba§ka dun
ya olmalldlr. i§te bu delil, bu ayetin tefsiri mahiyetindedir. 

Denilebilir ki : Cenab-1 Alllllh zifllime zulmetme gucu verdigine go
re, bu zulme raz1 olmm1 olmuyor mu? 

Biz deriz ki: Zulmetmeye gii<; yetirme, adalet ve taate giiG yetir
menin aymd1r. Eger Al,lah ona, zulme kar§l kulland1g1 bu gucu ver
meseydi; onu hay1r ve taattan da aciz bn·akmi§ olurdu. Bu ise hikmet 
sahibi bir zata kesinlikle yaki§maz. 0 halde aklen Cenab-1 'A.llah'-m, 
kulunu zulme ve adalete de kullanacag1 bir guce sahip k1lmas1 gere
kir. Ancak Yuce Allah sonra zalimcten maz!Umun hakkm1 allr. 

'Be§inci delil : Cenab-1 Allah bu diinyay1 ve oradaki biitiin varllk
lan, insanlarl yaratmi§tir. Yuce Allah'm bunlan ya herhangi bir fay
da ve maslahat olmaks1zm yaratmi§ oldugunu veya menfaat ve mas
lahat saikiyle yaratt1gm1 kabul edecegiz. Birinci §Ik Kerim . ve Rahim 
olan bir zata yakl§maz. ikinci §lk ise; bu hayir ve fayda ya bu dun
yada veya ahirette meydana gelecektir. Birinci ~1k iki sebepten dolayi 
bat1ld1r : 

1) Bu dunyamn zevkleri bedenle ilgilidir. Bedenle ilgili zevkler 
ise bir rahats1zllg1 gidermekten ba§ka bir mana ta§Imamaktaxllr. Boy
le acl gidermek ise, yoklukla ilgili olan bir §ey olilp bu mana zaten 
mahlukatm her biri henuz yok iken vard1r. Bu durumda yaratmanm 
herhangi bir faydas1 kalmamaktadir. 

2) Bu dunyanm zevkleri, ac1 ve me§akkatlerle kan&Ik vaz'iyyet
tedh·. Hatba bu dunya §err, feiaket, me§akkat ve bela.larla doludur. Hu
radaki zevkler ise denizdeki bir damla gibidir. Bundan anl1yoruz ki; 
insanm istedigi rahata kavu~acag1 dunya, bu diinyadan ba§ka bir yer-

. dir. 
Eger denirse : Cenab-1 Allah cehennemliklere orada azAb ~ektirir

ken bunu herhangi bir faydadan dola~n. yapmad1g1 gibi, bu insanJan 
da bu diinyada herpangi bir fayda ve hikmetten dolay1 yaratmanii§
tir, demek ni~in mumkun olmasm? 

Biz deriz ki: iki durum arasmda fark vard1r. Cehennemde insan
lara ·~ektirilen a~ab; yaptlklan amellere kar§Ihk ha~ ettikleri bir ce
zadlr. Oy.sa bu dunyada,ki ceza, :qak edilmi§ bir ceza degildir. 0 halde 
insanlarm bu _ctunyada ma'n1z kald1klan hak . edilmeyen bu cezalar1 
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kar§Ilayacak fayda ve zararlar ta'kib etmelidir. Aksi halde bu ceza11 
veren zatm kotti.liik i§leyen bir fes:ad~l ve i§kenceci olmasl }i8.zlm gelir 
ki; bu durum, Allah'm rahmet ve keremi ile bagda§maz. 

Altmc1 delil : Eger ahiret olmasaydi, insanoglu biitiin hayvanlar
dan daha a§agi ve degersiz olurdu. insan bOyle bir mertebede olmadi
gma gore, ·ahiret olacaktir. Bunu biraz a~Iklayalln. : insanlann bu diin
yada du~'ar olduklan ziyanlar, hayvanlarmkinden ~okt.ur. <;iinkii ac1 
ve rahatsizllklara dii§meden once hayvamn zihni bO§, gonlii rahattir. 
Zira onlarm dii§iinme kll'biliyeti yoktur. insan ise, akli oldugu i~in de
vamh ge~mi§ ve gelecekle ilgili durumlan dii§iiniir. Bunun sonunda 
ge~mi§ durumlann <;ogu sebebiyle ~e§itli hiiziin ve kederlere dii§tiigii 
gibi, gelecekle ilgili durumlann <;ogu da onu korkuya iter. Qiinkii bu 
durumlarm nas1l oldugunu bilmemektedir. Bu durumda insamn akil 
sahibi olmasmm; onun bu diinyada bir~ok zararlara, gii~lii psikolojik 
ac1lara du<;ar olmasma sebep oldugunu gormekteyiz. Bedenle ilgili 
zevkler ise; insan ile diger hayvanlar arasmda ortak bir keyfiyyet
tir.( ... ) 

Buna gore eger insanm, kendisiyle olgunlugunu tamamlayacagi, 
mutlulugunu bulacagi bir ahiret olmasaydi; insamn akllh olmasi, her
hangi bir kar§Ilik olmakslZln bir tak1m hiiziin ve kederlerin daha da 
artmasma sebep olurdu. 0 halde uhrevi saadet olmasayd1, insan kurt
lardan ve pislik bocegi gibi hayvanlardan bile a§agi bir mertebede, ka
hrdL Ger~ek, kesinlikle bu tarzda olmad1gma gore kat'i olarak anla§Il
maktadir ki; mutlaka bir ahiret yurdu vard1r ve insan diinya i~in de
gil, bu ahiret yurdu i~in ya:r:atilmi§tlr. insan, akllyla uhrevi saadetle
rin gereklerini kazanabilir. i§te bunun i~indir ki ak1l degerli bir ar~
tir. 

Yedinci delil :Allah Teala kullarma nimetleri iki tarzda ula§tlr
maya kadirdir: 

1) . Nimetler, hiiziin ve felaketlerle kan§Ik olur. 
2) Nimet, ac1 ve felaketlerden annmi§ olur. Cen'ab-I Allah, bu 

diinyada birinci tarzda nimetler verdigine gore; kudret, rahmet ve hik
metini gostermek i~in ahirette ikinci tiirden nimetler ihsan edecektir. 
Orada itaatkar olanlara nimetler verir, giinahkarlan affeder, ac1, ke
der ve §iipheleri yok eder. Bunu a<;Iklayan ve destekleyen bir a~Ikla
ma, bir misal verelim : insan, ana rahminde iken en dar, en zahmetli 
yerdedir. 0 diinyaya geldigi zaman oncekinden daha iyi ve rahat bir 
haldedir. Sonra, be§ige konup iyice baglamr. Bir miiddet sonra be§ik
ten ~1kan1Ir. Saga sola ko§maya, siit emmeyi b1ra~1p nefis yiyecekler 
yemeye 'ba§lar. Bu ii·~iincii hal de, ku§kusuz ikincisinden daha iyidir. 
Daha sonra biiyiik ya soziinii ge~iren bir hiikiimdar veya e§yamn ha-
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kikatlru kavrayan bir aiim olur. Bu dordiincii durumun da iic;iinciiden 
daha iyi oldugunda §iiphe yoktur. Bu gerc;ek sabit olduguna gore, ay~ 
m analojiyi devam ettirer-ek §6yle diyebiliriz : Oliimden sonraki du~ 
rum bu diinyadaki bedeni zevk: ve lezzetlerden daha yiice ve daha kly
metli olmahd1r. 

Sekizinci delil : Bu delile ihtiyat metodu diyoruz. Ahirete inarup 
onun i~in haz1rhk yapan bir kimsenin tuttugu yol eger gerc;ek ise bu 
adam kurtulur, aksi durumda olan ise helak olur. Yok eger gerc;ek bu
nun inand1g1 gibi olmazsa, bu inane; ve ya§ayt§ ona bir zarar vermez. 
Bu diinyadaki bedeni zevklerden mahrum kald1g1mtz soylenebilir. Fa
kat biz diyoruz ki; ak1lll bir insan, bu mahn1miyeti iki sebepten dolay1 
onemsememelidir : 

a) Bu zevkler; pislik bocekleri, kurtla,r ve kopeklerle insanlar 
arasmda ortak oldugu ic;in son derece baya~ ve degersizdir. 

b) Bu zevkler, gec;ici ve c;abuk sona eren §eylerdir. Binaenaleyh 
en ihtiyath yol, ahirete iman etmektir. 

Bunun ic;in §air §Ciyle demi§tir : 
«Miineccimle tabib dediler hep birlikte : 
Oliiler bir ctaha dirilmez, soyleriz i§te. 
Sizin dediginiz dogruysa eger, benim kaybun ne? 
Ya benim dedigim dogruysa i§te o zaman vay size.)) 
Dokuzuncu delil : Canlllar, canh olarak kaldlklan siirece viicud

larmdan sac; ve t1rnak gibi §eyler kesildiginde bunlann yerine yenisi 
c;1kar. Yaralamr, iyile§ir. Suyun, agacm dal ve damarlannda aktig1 gi
bi kan da onun damar ve a'zalarmda akar. Sonra canh oldiigu zaman 
durum tersine doner, kesilen timak ve sac;mm yerine yenisi c;1kmaz, ya
ralansa eti kayna§maz, damarlannda kan donar. Sonra bozulur ve c;iiriir. 
~imdi bir de topraga bakallm: Onda da durum aymd1r. ilkbaharda .g6ze
ler kaynar, tepeler ye§erir, agac;larm dal ve damarlarma su akar. Bu
rada su, hayvarun bedeninde akan kan gibidir. Sonra c;ic;ek ac;ar, mey
ve verirler . . Nitekim Yiice Allah : «Onun iizerine su indirdigimiz za
man o titre§ir, ye§erir ve her tiirden giizellikler bitirir)) buyurma.k:ta
dlr. Bir bitki kopanlsa, yerine b~kas1 c;1kar. Agac;lardan bir dal ko
panlsa, yerine yenisi filizlenir, bir yara ac;1lsa iyile§ir. Biitiin bu hai
ler, canhlardakine benzer. Kl§ gelip de havalar sogudugunda gozeler 
kurur, ya§ olan §eyler kurur, bitkiler bozulur. Art1k agac;lardan bir dal 
kesilse yenisi c;1kmaz olur. Bu hailer de oliime benzer. Sonra ilkba
harda yeryiiziiniin tekrar hayat buldugunu goriiriiz. Bu durumlan, 
bu iki §eylerden her birinde ma'kul buldugumuz gibi bunlann benzer
lerini insanlar ic;in neden dii§iinmeyelim. insan, canlllann en §erefli
sidir. Hayvanlar da bitkilerden daha ilerefli oldugu gibi onlar da can-
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s1zlardan daha iistiindiir. Bu dururnlar yeryiiziinde meydana geldigi
ne g6re, insan i<;;in de gec;erli olmas1 nigin ma'kul olmasm ?' 

Diyorlar ki : Canhlann bedenleri oliimle ayn§Ip dag1hr. Yeryiizii 
ise boyle degildir. 

Cevab : i:nsan, nefs-i natlkadan ibftrettir. Nefis ise oyle bir cev
herdir ki yok olmaz. Bu gorii§ii kabul etmesek bile, insan cenin oldugu 
zamandan omriiniin sonuna kadar devam eden asli zerrelerden ibaret
tir. Ruh bedende iken bu ciiz'ler bakidir. Oyleyse bu soru ortadan. 
kalkmi§ oluyor. 

Onuncu delil: Canlmm bedeni nutfeden meydana geliyor. Bu nut
fenin bedenden aynld1g1 zaman, biitiin bedende bir yorgunluk ve za
Yiflama olmasmdan anllyoruz ki; nutfe biitiin. bedenden toplanmakta
dir. Bu nutfenin maddesi, yenen besinlerden te§ekkiil eder. Bu besin
ler, c;e§itli elementlerden meydana gelir ki ; bunlar, diinyanm her t.~
rafma dagilmi§tlr. Dagm1k halde bulunan bu elementler bir araya gel
mi§, ondan bir canll veya bitki meydana gelmi§, onu bir insan yemi§
tir. Boylece kan olu§mU§, bu kan biitiin bedene yayilmi§, bundan SIVI 
bir madde meydana gelmi§tir. ~ehvet baskm geldigi zaman bu SIVI
lardan muayyen bir miktar akacak, nutfe dedigimiz bu SIVI rahimin 
agzma dii§ecek ve bundan bir insan meydana gelecektir. Goriiliiyor ki, 
insan bedeninin kendisinden meydana geldigi bu maddeler; denizler, 
daglar ve havada dagiliDI§ bir haldeydi. Sonra yukarida anlattlgimlz 
tarzda bir araya geldiler ve onlardan §U insan meydana geldi. insan 61-
diigii zaman da aym maddeler daha i:inceki gibi her tarafa dag1hr. 

Bu duruma gore aym maddelerin bir -kez daha bir onceki gibi top
lanmalannm imkan.s1z olmad1gma kesinlikle inanmak gerek. Bir kez 
daha d:li§iinelim : 0 nutfe annenin rahmine dii§tiigii zaman, kiic;iik bir 
darnla idi. Sonra ondan insamn bedeni meydana geldi, biitiin kiic;iik
liigiine ragmen ona ruh ili§ti. Sonra bu beden. son derece rutubetli ol
masma ragmen f1tri hararet nedeniyle kendil->inden bir~ok madde ay
n§ti. Keza insan bedeninde omiir boyu mevcud olan bu 'bedeni mad
deler devamll ayn§Ir. Eger degi§me olmasayd1 insan ne ac1k1r ne de 
besine ihtiyac1 olurdu. Kesinlikle biliyomz ki; §U ya§h insan bir za
manlar ana rahmindeki insanm aymd1r. Oradan aynlrnl§, sirasiyla c;o
cuk ve gene; olmu§tur. Goriiliiyor ki, bedenin meydana geldigi madde
ler daima ayn§maktadir. Ama insan, yine aym insand1r. 0 hald.e in
san ya soyut ayn bir cevherdir veya bu bedenin siirekli ayn§masma 
ragmen varllgm1 siirdiiren latif, nurani bir cisimdir. Ancak her iki hal
de de onun bedene bir kez daha donmesi, yeniden olan bu insamn bi
rincinin aym olmas1 muhal degildir. 0 halde ahiret inanc1 dogrudur. 
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On:birinci delil : Cenab-1 Allah : <<insan gormez mi · ki Biz onu bir 
nutfeden yarattlk. Bir de o, Bize apac;1k bir has1m oluyor.» (Yasin, 77) 
buyurmaktad1r ki; burada ge<;:en «Biz onu bir nutfeden yaratt1k.ll 
ci.imlesi, bizim onuncu delilde zikrettigimiz gibi bu maddelerin di.inya
nm her tarafma yay1lm1§ olmalanna ragmen, Allah tarafmdan bir ara
ya getirilerek bir terkib ameliyesi sonucu bu canlmm meydana geldi
gine i§arettir. Aym tefsiri <tf;li.iphesiz Biz, insam si.izme c;amurdan ya
rattlk. Sonra onu saglam bir yere tutunmu§ bir nutfe yaptlk.» (Mi.i'mi
nun, 12) ayeti de teyid etmektedir. Zira topraktan bitkiler ol~ur. Onu 
iman yer kan olu§ur. Sonra bu kandan sperma dogar . .Ayetin tefsiri 
boylece sahih olur. Sonra Cenab-1 Alhh devam ederek inkarc1larm id
diasm1 nakil sadedinde «Qliri.iyen bu kemikleri kim diriltecek? dedi.» 
buyurmakta bundan sonra da bunun mi.imki.in oldugunu isbat etmek
tedir. 

~unu da iyi bil ki : Bir §eyin mi.imki.in oldugu iki yolla i.sbat edilir: 
a) Denilir ki : Bunun benzerleri mlimki.indi.ir. 0 halde bu da 

mi.imki.in olmalld1r. 
b) Bundan daha zor ve bi.iytik §eyler mi.imki.in olduguna gore bu 

da mi.imki.indi.ir. Yi.ice Allah Yasin sO.resinde once birinci yolu zikret
mekte «De ki,. onu ilk defa yaratan diriltir. 0, her yaratmaYl bilen
dir.» (Yasin, 79) buyurmaktad1r. Bu ayette bir ni.ikte vard1r ki o da 
§Udur : «De ki, diriltir)) ibaresi, Allah'm yi.ice kudretine, «0, biiti.in 

. mahlukat1 bilendir» ibaresi ise O'nun ilminin yi.iceligine i§arettir. 01-
dtikten sonra dirilmeyi inkar edenler, ancak bu iki noktay1 bilmedik· 
leri ic;b boyle bir yola sap1yorlar. Qi.inki.i onlar bazan Allah'm kendi
liginden vacib bir zat oldugunu, dolay1S1yla boyle bir zatm yaratma
ya yonelmesinin dogru olmayacagm1; bazan da O'nun ci.iz'i §eyleri bi· 
lemeyecegini, mesela Zeyd'in bedenini Amr'm bedeninden ay1ramaya
cagm1 iddia ediyorlar. Filozoflarm §iipheleri bu iki noktadan kaynak
landig1 ic;in, Cenab-1 Allah da ahiret mes'elesini ele ald1g1 her ayette 
bu iki esas1 zikretmektedir. Yi.ice Allah birinci esas1 zikrettikten sonra 
ikirici esas1 da zikretmi§tir. Bu en i.isti.ine, en a§ag1dan delil getirme 
yoludur. Bunu iki. tarzda ac;1klayabiliriz : 

a) Hayat, ancak rutO.bet ve hararetlz meydana geliyor. Toprak 
ise soguk ve kuru olduguna gore, toprakla hayat arasmda bir c;eli§ki 
vard1r. Ancak biz diyoruz ki : Ate§in harareti, hararet niteligi bak1~ 

mmdan tabii hararetten -daha kuvvetlidir. Aralarmda tam bir z1dllk 
olmasma ragmen ye§il agagtan hararet dogabildigine gore, topra~n 
cisminde tabii hararetin meydana gelmesi nas1l imkans1z olabilir? 

b) Cenab-1 Allah §oyle buyuruyor : ((Yer ve gokleri yaratan -on~ 
lann benzerlerini yaratmaya gil<;: yetiremez mi?» (Yasin, 81) Yani siz 
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Allah'm g6kteki cisimlerin, ylldlzlarm yaratlc1s1 oldugunu kabul et~ 

tiginiz halde O'nun haijr ve 'fuhirete giiciiniin yetemeyecegini nasll id
di'a ediyorsunuz? Bundan sonra §iipheleri kesin olarak ortadan kaldlr
makta ve: «Biz bir §eyi murad ettik mi, ona ol, deriz, o da oluverir.» 
(Nahl, 40) buyurmaktad1r. Yani O'nun yaratmas1, var etmesi a~ ve 
gerec;lere, babamn spermasma, ananm rahmine bagh degildir. Zira 0, 
ilk b~baYJ. babas1z olarak yaratml§tlr. 0 halde 0, yaratma ve var et
me konusunda herhangi bir arac; ve gerece muhtac; olmaz. «Her §e
yin hiikiimrfmhgt kendisinde olan Allah ne yiicedir. Siz O'na dondii
riileceksiniz.» (Yasin, 83) Yani 0 Allah, onlan tekrar diriltmeyerek 
mazlumun durumunu ihmal etmekten, zalimden giic;siiziin hakkml 
almamaktan ne kadar miinezzehtir? .. i1}te biitiin bu manalar, bizim 
tefsir ettigimiz «Iman edip iyi arne! i§leyenlere adaletle kar§lllk ver
mek ic;in ... » mealindeki ayette zikrolunan manalardir. 

Onikinci delil: Biitiin deliller, bu alemin sonradan varoldugunu 
ve mutla.ka bir varedicinin bulunmas1 gerektigini g6stermektedir. i.~te 
bu zat, a.Iim olmalld1r. Zira boylesine yerinde ve miikemmel bir fiil, an
cak a.Iim olan bir zat tarafmdan meydana getirilebilir. Yine bu zatm, 
bu kainattan miistagni olmas1 Iaztmd1r. Aksi halde bu kainratl ezelde 
yaratmt§ olurdu ki; bu da muhaldir. 0 halae bu kainatm hie; bir §eye 
ihtiyaci olmayan, ilim ve kudret sahibi bir ilah1 vard1r. ~imdi dii§ii· 
nelim : Bu hie; bir §eye ihtiyact olmayan, . hikmet sahibi zatm kullanm 
ihmal edip onlan ba§Ibo§ 'b1rakmast, ol'Marm kendisine iftira etmeleri
ne izin vermesi, lutfettigi nimetleri yeyip sonra kendisine kiifiir etme
lerine, O'nu inkar etmelerine, putlara tapmalarma, §irk ko§malarma 
emir, yaSak, cermet ve cehennemini · ink,ar etmelerine izin vermesi 
miimkiin olabilir mi? Akllm1z kesin bir bedahetle bOyle bir durumun 
ancak hikmetten nasibi olmayan, cahil ve bayag1 bir kimseden sadir 
olacagma hiikmeder. Cenab-1 Allah'm emir ve nehyi oldugu halde mii
kafat va'di, ceza tehdidinin olmamas1 dii§iiniilemez. <;iinkii emrin pe
§inden miikatat va'di, yasagm ardmdan da ceza ile korkutma tehdidj 
olmadigt zaman, emir ve yasak peki§mez ve maksad basil olmaz. 0 hal
de mutlaka miikafat va'di ve ceza tehdidi olmahdir. Peki, bu duruma 
gore zatm seva'b i§leyenlere verdigi va'dini, giinahkarlara yapiDI§ ol
dugu tehdidini tutmamas1 da dii§iiniilemez. Aksi takdirde va'd ve teh
dide giiven kalmaz ve bu da bunlan faydas1z hale getirir. Oyle ise mut:. 
laka miikafat ve ceza gen;ekle§melidir. Bu ise ancak ha§r ve ikinci bir 
hayat ile tam olarak tahakkuk edebilir. 0 halde ahiret olmahdir. Va
cibin kendisiyle tamamlandigi §ey de vacibtir. Biitiin 'bunlar, birbirine 
zincirleme bagh olan bir seri onermelerdir. Biri dogru ise tiimii dogru, 
bir kiSmi yanli§ ise hepsi yanli§ olur. GOzlerimizle mii§ahede ettigimi-
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ze gore, bu kainatta devamll degi§meler olmaktad1r. Bu degi§meler, 
kainatm sonradan meydana geldigini, dolaYlsiyla Allah'm varhgm1 
gosterir. Allah var olduguna gore; emir ve yasaklan bunlara bagll ola
rak miikafat ve cezas1, oldiikten sonra tekrar dirilme de olacaktlr. 
Ha§r'in olmamas1; biitiin bu onermelerin yanh§ olmasm1 binaenaleyh 
tiim bedihi, nazari ve kesin bHgileri inkar etmeyi gerektirir. 0 halde 
iyilik yapamn miikafata, kotiiliik yapanm cezaya ugramas1 i~in, bu 
~iiriiyen bedenlerin, toz olmu§ kemiklerin ve dagilml§ par~alan mut
lak'a tekmr dirilmesi laz1md1r. Bu olmazsa miikatat ve ceza olmaz. 
Bunlar olmaymca emir ve yasak olmaz. Bunlar da olmadan uh1hiyyet 
olmaz. Bu olmaymca da kainatta gorlilen bu degi§meler meydana gel
mez. I§te bu delil de, tefsir etmekte oldugumuz «Iman edip iyi amel i§
leyenlere adaletle kar§lhk vermek i<;in ... » mealindeki ayetin dayandl
gl esastlr. Buraya kadar anlattiklanmizm tiimii bu kainatm merha
metli, kullanru esirgeyen bir Allah'1 olmas1 hasebiyle ahiretin olacagi
m isbat etmektedir. 

ikinci grup : Bunlar ahireti §Oyle isbat ediyorlar : Ahiret, aslmda 
olabilecek bir §eydir. Peygamberler de bunun olacagm1 haber vermi§
lerdir. Oyle ise ahiretin olacagma kesinlikle hiikmetmek gerelcir. Ahi
retin vukuu miimkiin bir §ey olmas1, i.i~ mukaddime ile isbat edilir : 

1) insan; ya rt1htan veya bedenden ibarettir. Eger o, n1htan 
iba-:.oet ise - ki dogru olan budur-- bu ruhun insan bedenine birinci 
kez ili§mesi miimkiin olduguna gore, ikinci kez ili§mesi de miimkiin
diir. Ruhun soyut bir cevher olmas1 veya degi§me ve ayri§ma.ya ugra
mayan bedenin her halinde varhgm1 koruyan, bu bedene benzer Iatif 
bir cisim olmas1 sonucu degi§tirmez. Eger insan b'Klenden ibaret ise 
-ki bu uzak bir gorii§tiir- o pargalarm (madde ve atomlann) birin
ci kez o muayyen tarzda 'bir araya gelmesi nasll miimkiin olmu§Sa, ikin
ci defa yine miimkiin olmalld1r. 0 halde hayatm bu bedene tekrar don
mesi hadd-i zatmda olabilecek bir keyfiyettir. 

2) Bu kamatm yaratlClSl hiir ve k:1dir bir zattlr, bir illet degil
dir. l§te bu kudret sahibi zat, miimkiin olan her §eye kadirdir. 

3) Cenab-1 Allah biitiin ciiz'iyyatl bilmektedir. Binaenaleyh bir 
kimsenin bedeninin maddeleri, toprak ve denizlere kan§~ da olsa on
Ian birbirinden aYlrmaya §iiphesiz gftcii yeter. Bu ii~ mukaddime dog
ru olduguna gore; ha§r'in bizatiihi de miimkiin olduguna hiikmetmek 
icab etmektedir. 

Ahiretin ooylece miimkiin oldugu sabit olduguna gore; bu delil, 
peygamberlerin dogru pldugunu g08terir. Miimkiin olan bu §eyin va
ki' olacagm1 kesinlikle haber vermi§lerdir. Oyle ise ahiretin olacagma 

Tefs!r. C. VIII F . 236 
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kesinlikle hiikmetmek gerekmektedir. Aksi takdirde peygamberleri ya
lanlamak durumunda kalmz. Bu ise onlarm dogruluguna delaJet eden 
delillerin delaletiyle OO.tll bir §eydir. 

U~iincii Mes'ele : Ha§r konusunda inkarc1lann §iiphelerinin ce
vabi hakkmdadlr. 

Birinci §iiphe : Bu diinyanm yerine bir ba~ka diinya kurulsa, bu 
ikinci diinya; birincinin ya aym, ya ondan daha kotii veya daha iyi 
olacaktlr. Birinci hal olursa abes bir §ey olur. Birinciden daha kotii ol
sa akllsizllk olur. Eger ondan daha iyi olacaksa burada akla bir soru 
gelmektedir: .A,caba Cenab-I Allah, bu diinyayt yaratmadan once o da
ha iyi diinyayt yaratmaya kadir miydi, degil miydi? Eger kadir idiyse 
ve onu yaratmaytp daha kotii olam yaratmi§ ise; bu, aklls1zhk olur. 
Eger, kadir degildi de sonra kadir oldu, diyorsak; aczden kudrete, b11-
gisizlikten hikmete yiikselmi§ olur. Ki bii.tfin bunlar, bu kainatm ya
raticisi i~in muhaJ §eylerdir. 

Cevab : Bu diinyamn o diinyadan once getirilmesi, maslahatm ta 
kendisidir, demek nic;in dogru olmasm? Qiinkii uhrevi saadeti 'gerekti
ren nefsani olgunluklar, ancak bu diinyada· kazamlabilir. Sonra bu ol
gunluklann husulii halinde . bu diinyada sonsuza dek kalmak, fesMa 
ve bir~k nimetlerden mahrum olmaya sebep olur. 

\ :ikinci §iiphe : GOk cisimleri daire §eklinde hareket etmektedir. D6-
nen bir dairenin aksi yoktur. Aksi olma.yan bir §ey ise yok olmaz. 

Cevab :Biz bu §iipheyi felsefi kitaplanmizda c;iiriittiigiimiiz ic;in 
burada tekmra gerek duymuyoruz. GOk cisimleri, yaratilmi§ §eylerdir. 
Mahluk olan bir §ey de yok olmaya, aynllp par~alanmaya elveri§lidir. 
Bunun ic;indir ki Yiice Allah, bu ayete gok cisimlerinin sonradan ya
ratilffil§ oldugunu gosteren delillerle 'ba§lamiq, sonra ahirete inanma
mn dogru olduguna delalet eden delilleri. zikretmi§tir. 

Uc;iincii §iiphe : :insan lou bedenden ibarettir. :insan -nas1l olur
sa olsun- sade{!e ciiz'lerde1n ibaret degildir. <;iinkii 'bu insan meydana 
gelmeden once de bu ciiz'leJr vard1 ve o zaman bu insan yoktu. Yine bu 
bedeni yaktlgnmzda o bas:it maddeler varllgmi siirdiiriir. Ma'lumdur 
ki; toprak, su, hava ve ate§ten olu§an bu basit maddeler, §U konU§an 
akilli insan degildir. 0 halde bu maddeler ancak belli §ekil, mizac; ve 
birle§me §artiyla insan olrnaktadir. :insan 6liip de maddeleri daglld1g1 
zaman, o §ekil ve arazlar yok olur. Yok olan bir §eyin geri donmesi ise 
muhaldir. Buna gore §U insanm olmas1 ic;in gerekli olan baz1 madde
lerin tekmr varllga donme~ii imkans1zd1r. Binaenaleyh insanm, bir kez 
daha aymyla varhga donme:si imkans1zd1r. 
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Cevab : Biz insamn bu gortilen bedenden ibaret oldugunu kabn 
etmiyoruz. Aksine insan ruhtan ibarettir. ister ruhu miir.erred ayn bir 
cevher olarak a<;Iklayallm, ister degi.~meye ma'ruz olmayan bedenin 
1?eklini alan muayyen Iatif bir cisim olarak tefsir edelim farks1zd1r. 

Dordiincii §iiphe : Bir insan oldiirtilse ve onu bir ba§ka insan yese 
o maddelerin her iki insanm bedeninde de mevcud olacagm1 sbylemek 
gerekirse de bu muhaldir. · 

Cevab : Bu 1?iiphe, insanm bu bedenden ibaret oldugu dii.§iincesl
ne dayamyor. Oysa blz, bu dii1?iincenin yanll§ oldugunu a<;:Iklad1k. <;iin
kii insan ruhtan ibarettir. Biz diyoruz ki; nih, 'bu bedene benzeyen ol
mez, latif bir cisim, soyut bir cevherdir. Kelamc1lar buna ccasli ciiz'ler'' 
demektedirler. 

Dordiincii Mes'ele : ((Sizin topluca donii§iiniiz O'nad1r'' ayetinde 
birka<; soz vardu· : 

1) Ayetteki ( Jl ) edat1, bir mesafenin bittigi, yeri g6sterlr. 
Bi.ma gore mahlukat O'na donecektir, diyebilmek i<;in, Allah'm bir yer
de ve yonde olmas1 gerekir. 

Bu itiraza birkac; §ekilde cevab verilebilir : 
a) Ruh soyut bir cevherdir, dedigimiz zaman bu itimz kalkar. 
b) Bu ayetle; onlarm varacag'l yer, O'ndan ba§ka bir hakimln ol

madigi zaman ve yerdir, denmek isteniyor. 
c) Onlarm varacag1 yer; mukatatm verilecegi va'dedilen yerdir, 

denmek de istenmi§ olabilir. 
2) Birc;ok ayetin zahiri manas1, insanm bedenden degil de, r(th

tan ibaret olduguna, ruhun bu bedenden once mevcud olduguna dela
let etmektedir. insanm, bu bedenden ba§ka bir §ey olduguna ccAllah 
yolunda oldiirtilenleri olii sanmaym. Bilakis onlar diridirler.n (Al-i im
ran, 169) ,ayeti delalet etmektedir. Biliyoruz ki maktuliin bedeni ol
r:1ii§tiir. Ayet ise onun diri olduguna delalet ediyor. Oyleyse insanm 
hakikatl, bu olen bedenden ba§ka bir s.ey olmalld1r. Nitekim Allah Te
ala, bir ba§ka ayette katirlerin canmm almmasm1 anlatlrken, onlara ; 
ccruhlarmiZl 91kanmzn denecegi bildirllmektedir. Ruhun bu bedenden 
cnce de mevcud olduguna gelince; btna bu ayette C<Siz O'na donecek
sinizn buyurulmast delalet etmektedir. Qiinkii donmek fiili, ancak da
ha once orada bir §eyin bulunmast halindc so.zkonusu ol bilir. •<Ey 
nefs-i mutmainne, raz1 oldugun halde Rabbma don ... ", «Sonra Allah'a 
dondiiriiliirler>> ayetleri de aym manayi te'yid et'.mektedir. 

3) Buradaki ( ~)I ) kelimesi, ( t,.~)l ) mfmasmad1r. 
Bu donii§, toplu halde olaca;.;:tir. Bu ifade bu donii~iin oliim olmay1p 
ahiret olayi oldugunu gosterir. 
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4) «Siz O'na doneceksjnizl) ibaresi, ha§r ifade eder. Yani donii
§iin yalmz Allah'a olacagm1, O'nun hiikmiinden ba§ka bir hiikmiin bu
lunmayacagmt, ancak O'nun emrinin ge~ecegini ifade etmektedir. (Fah
reddin Razi, Mefatih el-Gayb, XVII, 16-29) 
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5 - Gune~i I~Ik. ayt niir yapan, · yillann saYJ.Sini ve 
hesab1 bilmeniz ic;in aya konak yerleri duzenleyen 0' dur. 
Allah, bunlan ancak hak ile yaratmi~tlr. Bilen insanlar 
i9in ayetlerini uzun uzad1ya ac;1klar. 

6 - Gece ile guduziin degi$·mesinde; Allah'1n gok-
lerde ve yerde yarattlklann'da, sak1nan bir kavim ic;in 
ayetler vardlr. 

Giine§ ve Ay 

Allah TeaM .. , kudretinin kemaline ve saltanatmm biiyiikli.igiine de
lalet eden alametler yaratt1gm1 haber .veriyor. 0, giine§ kitlesinden 
ne§le giinler, aym seyri He de aylar ve seneler bilinir. 
san'at, digeri de ba§ka bir san'attlr. Birbirlerine kan§masm diye, bi
rini digerinden i.istiin kilmi§tlr. Giine§in hiikmiinii gi.indiiz, aym hiik
miinfr de gece kilrni§, ay i<;in konaklar diizenlemi§tir. ilk goriindiigiin
de kii<;iiktiir. Sonra nuru ve kitlesi artar ve nihayet toplamp dolunay 
haline · gelir. Sonra tekrnr kii~iilmeye ba§lar ve aym sonunda ilk ha
line doner. Allah Teala, ba§ka ayetlerde §byle buyurmaktadir : «Ay 
i<;in konaklar ta'yin etmi§izdir. Sonunda kuru bir hurma dalma do
ner. Giine§e aya ula§rnak dii§mez. Gece de, glindiizii ge<;ecek degil
dir. Her birisi bir yorlingede ylizerler.» (Yasin, 40), «Gline§i ve ay1 da 
vakit ol<;i.isii kilml§tlr. i§te bu; Aziz, Alim olanm takdiridir.» (En'am, 
96). Allah Teala bu ayet-i kerime'de de : «Ytllann sayiSinl ve hesabJ 
bilmeniz i~in, aya konak yerleri dlizenleyen O'dur.» buyurmu§tur. Gii· 
husule gelen §uayt bir ziya; aym ~uasm1 da bir nur kllmi§tJr. Bu bir 
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«Allah, bunlan ancak hak ile yaratrni§tlr.» Allah Te;Ua bunlan 
bO§ yere yaratmami§tlr. Bilakis bunda onun i~in biiyiik bir hikmet 
ve yiice bir huccet vard1r. Nitekim Allah Teala, b~ka ayetlerde §Oy
le· buyurmaktad1r : <tBiz gogii, yeryiiziinu ve ikisinin arasmda bulu
nanlan, bo§una yaratmad1k. Bu kiiifretrni§ olanlarm zanmd1r. Vay 
ate§e ugrayacak inkarc1Iann haline.» (Sad, 27) , <tSizi bo§una yarat
t1grrmz1 ve Bize hi~ dondiiriilmeyeceginizi mi sand1mz? Ger~ek hii
kiimdar olan Allah yiicedir. O'ndan ba&ka tann yoktur ve 0, yiice 
Ar§'m Rabb1d1r.» (Mii'minful, 115- 116). 

Allah Teala buyurur ki : Bilen insanlar i~in ayetlerini, huccetleri, 
delilleri uzun uzad1ya a~1klar. 

Allah Teala: «Gece ile giindiiziin degi§rnesinde; ayetler vardlr.1> 
buyurur. Biri geldiginde hemen oteki gider, biri gittiginde hemen ote
ki gelir. Bunlar hi~ bir §ekilde birbirlerinden ge~ gelmezler ve birbir
lerini pe§pe§e ta'kib ederler. Allah Teala ba§ka ayetlerde §Oyle buyur
maktadlr : «Giindiizii durmadan kovalayan gece ile biiriir.» (A'raf, 54), 
«Giine§e aya ul~mak dii§rnez. Gece de, giindiizii ge~ecek degildir.» 
(Y~in, 40), <<Sabahl yanp ~1karand1r. Geceyi bir siikun, giine§i ve 
ayi da vakit olc;:iisii k1Irn1§tlr. i§te bu; Aziz, Alim olamn takdiridir.1l 
(En' am, 96). 

Allah Teala burada : «AUah'm goklerde ve yerde (azametine dela
Iet eden rayetlerde), yarattlklannda (giinah i§lemekten) sakman bir 
kavim ic;:in ayetler vard1r.n buyurur ki, ba§ka ayetlerde de §Oyle bu
yurmaktadlr: «Goklerde ve yerde nice ayetler vardlr ... » (YU.Suf, 105), 
«Goklerde ve yerde neler var, bir bakm, de. Fakat bunca ayetler ve 
ihtarlar inanmayanlar giiruhuna fayda vermez.>> (Yiinus, 101), <<Gok
lerin ve yerin yaratlll§mda, gece ile giindiiziin birbiri ardlnca gelme
sinde; akll sahipleri i~in elbette ayetler vardlf. l) (Al-i imran, 190). Bu
rada ise §Oyle buyurmaktad1r: Allah'm azabmdan, ofkesinden saki
nan bir topluluk ic;:in ayetler vardlr. 

------'- i Z A HI -----

Birinci Mes'ele : Cenab-1 Allah, once ilahi varhgrna delalet eden 
delilleri g6ste~, sonra buna ek bir konu olarak h~r ve ne§r'in var
llgmm gerc;:ek olduguna gec;mi§ ve daha sonra tekrar Allah'm varhgl
m gooteren delilleri zikre donmii§tiir. 

Allah'm varhgm1 ve birligini isbat sadedinde g~en delillerin, yer 
ve goklerin yaratlll§Im incelemek oldugunu goriiyoruz. Burada giine§i 
ve ayr incelemeye i§aret vard1r. Son olarak bir nevi h~r'e delalet eden 
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delilleri te'kid eden bir delile i§aret vard1r. ~oyle ki: Cenab-1 Allah; 
kendisine itaat edene milkafat, kar§l gelene de ceza vereceginden hik
meti geregi olarak dogru hareket eden ile yanll§ hareket edenin ay
nlmalan gerektigini, dolayiSiyla ha§r'in vukuunun muhakkak oldu
gunu blirttikten sonra bu ayette, insanlarm Y1llar1 ve hesablan bil
meleri, tanm ve (;!ift~ilik gibi yollarla ge(;!imlerini dtizenleyebilmeleri, 
ki§m ve yazm ihtiyaglanm hazirlayabilmeleri igin gtine§i l'§lk, aYl nfu 
olarak yarattigm1, bunlan y6rtingelerde ytirtitttigtinti zikretmektedir. 
Cenab-1 Allah sanki §6yle buyurmaktad1r : iyinin kottiden, itaat ede
nin ka!'§I gelenden aynlmas1, hlkmet noktasmdan, sene ve aylann 
durumlanm ogretmekten daha luzumludur. Hikmet ve rahme.t; sa
dece dtinyay1 ilgilendiren bir faydadan dolaYI ay ve giine§i yaratma
.Yl iktiza ediyorsa, ebedi ve sermedi mutluluk ve faydayt gerektiren, 
6ldtikten sonra iyi ile k:Ottintin aynlmasm1 daha gok iktiza eder. Ay 
ve gtine§, bu ayette g~en §ekliyle bir apdan Allah'm birligine, yu
kanda ifade ettigimiz ag1dan da ahirete delalet eder. Bunun igindir 
ki Allah Teala, bu delili ahireti isbat eden delilden sonra zikret~tir. 

ikinci Mes'ele : Ay ve gtine§ ile yaratlcmm varllgm1 isbat etmek. 
Bu noktada §6yle denir: Cisimler, zat ve mahiyet bak1mmdan birbi
rinin aymd1r. Bu bOyle olduguna gore; gtine§in cisminin l§lkla, aym 
cisminin de kendine 6zgti nur ile olmas1 bir yaraticmm tahsis ve ta'
yini ile olmalldlr. ~imdi cisimlerin, zat ve mahiyet baklmmdan bir- . 
birinin aym oldugunu a~Iklayallm . Cisimler hacimlilik, yer kaplama: 
ve bir ktitlesi olma bak1mmdan ortaktlrlar. Buna gore; bir cisim, di
gerinden ayn olacak olsa, bu , aynhk bu 6zelliklerin di§mda olacaktlr. 
0 halde, cisimleri birbirinden ay1ran §ey, bu cisimlerin ya s1fatl, ya 
mevsufu, yahut da ne s1fati ve ne de mevsUfu olacaktlr. Bu §Iklann 
hepsi batlld1r. 

Birinci §Ikk1 ele alahm : Burada bir cismi digerinden ay1ran §ey; 
o zatlarla ~aim olan s1fatlar olursa, s1fat1ardan kat-1 nazar ettigtmiz
de bu . zatlar ·kendi iglerinde mahiyetleri bir olur. Durum _bOyle olun
ca; bir cisim igin dogru olan, btittin cisim igin de dogru olur. Bizim 
dedigimiz de budur. 

ikinci §lkka gelince; bu da bat1ld1r. <;tinkti mevsuf olan . §ey; ya 
bir hacim sahibi ve yer kaplar olacak veya olmayacakttr. Birinci ihti
mal imkansizdir. Aksi halde ba§ka bir mahalle ihtiyac1 olacaktir. ·ve 
bu hal, sonsuza dek devam edecektir. Yine bu durumda mahal ile ma
halde bulunan bir olacak, birinin ~ahal, digerinin orada bulunan . ol
masl hali ile durumun tersi olmas1 arasmda bir fark bulunmayacak 
ve her birinin hem mahal, hem de orada bulunan olmas1 gerekecek 
kl, bu da muhaldir. Bu mahallin hacmi olup bir yer i§gal etmedigine 
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gelince; boyle bir §ey, ne muayyen bir mekanda bulunur ve ne de bir 
cihette bulunur. _Halbuki cisirn; muayyen bir mekanda ve cihette bu
lunur. Oysa cihet ve mekanda bulunmas1 zanlri olan bir §eyin, me
kanda ve cihette bulunmas1 imkans1z olan bir §eyde bulunmas1 mt:. · 
haldir. 

U9iincii §Ik da batlld1r. Zira bu durumda o cisimden ayn onunla 
hi~ bir taalluku olmayan •bir §ey olur. i§te bu zamanda cisimler, zat
lan itibanyla biitiin mahiyetlerinde birbirinin ayrudir. 

Buna binaen biz diyoruz ki: Biitiin mahiyetinde aym olan cisirn
ler, mahiyetlerinin geregi olan diger biitiin ~eylerde de ayru olurlar. 
Biri i~in dogru ve mevcud olan, digerleri i~in de dogru olur. Giine§ill 
cisminin o parlak I§Ikla bulunmas1 dogru olduguna gore, aym durum 
ay i9in de dogru olmahd1r. Bunun aksi de dogrudur. Buna gore; gii
ne§in cisminin o I§Ikla, aym bu zay1f nurla bulunmas1; tahsis edici bir 
muhass1sm tahsisf,' takdiri, icad1 ile olmalldir. 0 halde <<Giine§i l§lk, 
aYl nur yapan O'dur.n ayetinin dogrulugu, kesin deli! ile de isbatlan
illl§ oluyor. 

U~iincii Mes'ele : Ebu Ali el-Farisi, ayetin bu k1smma §6yle zna:n.a 
veriyor: «0, giine§i l§Ikh, ay1 da nurlu kilandir» aynca bu zat, giine§ 
ve aym I§Ik ve nuru ziyade oldugu i~in miilbiilaga kabilinden «giine§oi 
l§lk, ayi nur yapan,>l denmi§ olabilecegini ~ikretmektedir. 

(. ................. ) 
Be§inci Mes'ele : Nur, fazlahk ve azhg1 kabul eden bir keyfiyettir. 

~afak vakti olan nur, giine§ dogmaya yakm bir zamandaki nurdan, 
bu ise giine§ dogdugu zaman duvarlara yans1yan nurdan, bu da gii
ne§ten dogrudan dogruya duvarlara 9arpan nurdan, bu da giine§in 
kendisinde bulunan l§Iktan daha zay1ftlr. Bizzat Giine§te ictrak edil
digine gore, kEmdisine I§Ik adm1 verdigimiz bu keyfiyetin olgunlugu, 
I§Igm giine§te bulunan keyfiyetin en gii~lii derecesinde buluna,bilme
sidir. Ak1l, bu noktada durmaktadir. Ulema, giine§ten fi§klran I§mla
rm cisim veya araz oldugu konusunda ihtilaf halindedirler. Do~u, 
bu I§mlarm araz olmasidir. Buna gore; acaba bu I§Inlar, giine§in don
mesinin etkisiyle mi meydana gelmektedir, yoksa Allah Teala giine§ 
yuvarlagmm kar§lSmda bulunan cisimlerde bu niceligi yaratmak tar
zmda bir kanunu vard1r da onun i~in mi olmakt81d1r? Bunlar derin 
konulard1r. Bunlara felsefi ilimlerin dalmas1 daha uygun olur. 

0 halde nur, bu niceligin kendisinin adldlr. l§lk ise bu niceligin 
olgun, tam ve gii~lii oldugu zamandaki ad1d1r. Delilimiz de §Udur: 
Cenab-I Allah giine§te bulunan nicelige l§Ik, aydakine ise nur admi 
vermi§tir. Giine§teki niteligin, aydakinden daha gii~lii ve miikemmel 
oldugunda §iiphe yoktur. Nitekim Allah Teala, ha§ka ayetlerde '!Ora-
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da bir kandil ve nurlu bir ay bulundurdu.n (Furkan, 61), <<Giine§i kan
dil yaptl.» (Nuh, 16), «Biz, onu 90k yamp 90k parlayan bir kandi1 
yapt1k.n (Nebe', 13) buyurmaktad1r. 

1Altmc1 Mes'ele : «Onu yoriingede klldl.>> ciimlesi, Yasin suresinde
ki · «'Biz, ay1 yoriingeli yaptlk>l ayetine benzemektedir. Bu cii.mlenin 
manas1; onun donii§iinii yoriingede klld1 veya, onu yarlingeli klld1, 
§eklinde olabilir. 

Yedinci Mes'ele : «Onu» kelimesi, iki tarzda anla§Ila:bilir : 
1) Bu zamir, ay ve giine§e aittir. <<Onlan» demneyip de «onu» 

denmesinin sebebi i'cazd1r. Yoksa burada ((Onu» kelimesi : «Onlan>> 
manasmadlr. Qiinkii yillarm hesablanmasl ve bilumum hesab i§leri, 
giine§ ve aym hareket etrnesiyle bilinir. Bu durum, «Allah ve Rasillii 
onu razl etmenize daha laylktlr·.l) ayetindeki zamire benzemektedir. 

2) Bu zamir sadece aya raci'dir. Qlinkii aylar, aym hareket et
mesiyle bilinir. Zira §eriatta mu'teber say1lan aylar, aym goriilmesine 
bagll oldugu gibi, yine §eriatm itibar ettigi Yil da kamerldir. Nitekim 
Cenab-1 Allah : ccDogrusu aylann say1s1, g6kleri ve yeri yaratt1g1 giin- . 
den beri, Allah'm kitabmda on iki ayd1r. )) (Tevbe, 36) buyurmaktruhr. 

Sekizinci Mes'ele : Mahlukat giine§in I§Igmdan ve aym nurundan 
fazlas1yla yararlamr. Giine§, giindiiziin sultam, ay ise gecenin sulta
mdir. Giine§in hareket etmesiyle senenin dart mevsimi olu§ur. Bu dart 
mevsim ile de kainatm faydas1 .gozetilmi§tir. Aym hareketi ile aylar 
meydana gelir. qnun I§Igmm artma ve eksilmesine gore de bu alemin 
nem durumlan degi§ir. Giinliik hareketle gece ve giindiiz meydana 
gelir. Giindiiz kazanma ve c;ah§ma zamam oluyor, gece ise istirahat 
zamam. Bundan once gec;en ilgili ayetlerde ay ve giine§in faydala
rmdan uzun uzun bahsettik. i§te biitiin bunlar, Allah'm mahlukatma 
olan rahmetinin 90kluguna delalet etmektedir. Qiinkii biz, delilleriyle 
isbat ettik ki; cisimer, 'birbirinin aymd1r. Binaenaleyh, her bir cismin 
muayyen §ekil, konum, yer ve nitelikte olmas1 ancak idare eden, hik
met, rahmet, kudret ve kahr sahibi bir zatm idare etmesiyle ola:bilir. 
Q halde bu kainatta galaksilerin, giine§in, ay ve Yildizlann hareket et
mesi sebebiyle meydana gelen biitiin faydalar, yine ancak bir zatm 
idaresiyle olmaktad1r. Cenab-1 Allah, bu delilleri g6sterdikten sonra 
onlan «Allah, bunlan ancak hak ile yaratmi§tlr.» soziiyle bitirmi§tir. 
Yani Allah onu hikmet ve maslaha ta uygun dii§ecek tarzda yarattl, 
demektir. Bu ac;1k~ama; «Onlar, g6klerin ve yerin yaratlll§lnl dii§ii
niirler. Rab1m1z; Sen bunlan bo§una yaratmadm. Sen pak ve miinez
zehsin.» (Al-i imran, 191) ve ~<Biz gogii, yeri ve ikisi arasmdakileri 
bo§ yere yaratmadlk. Bu o, kiifredenlerin zanmd1r.>> (Sad, 27) ayetle
rine benzemektedir. Burada birkac; mes'ele vard1r : 
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Birinci Mes'ele : Kadi ~i::iyle diyor : Bu ayet, cebrin batll olduguna 
delalet eder. Zira Cenab-1 Allah herbir zulmii ve sap1tanm saptmlma
smi murad etseydi, biitiin \!irkin ~eyleri yaratsayd1 zatlm, bunu ancak 
hak ile yaratt1g1 ~eklinde nitelemesi dogru olmazd1. 

ikinci Mes'ele : islam filozoflan diyorlar ki; bu ayet, Allah'm uzay
daki cisimlere, y1ldizlara belli ozellikter ve giic;ler koydugunu gosterir. 
Bu .giic; ve ozelliklerle, bu siifli alemin yararlan olU§Uf. c;unkii bunla
nn, bu aleme herhangi bir etki ve faydalan olmasaydi, bunlan yarat
mak abes ve faydas1z olurdu. Oysa bu nasslar, boyle bir neticeyi red
detmektedir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XVII, 33- 36) 

l~tk Enerjisi ve Kaynaklan 

Kainat, madde ve 1~1madan ibarettir. I~1ma derken neticesi goru
lebilen fakat maddi yarllg1 farkedilemeyen enerji kaynag1m kasdedi
yoruz ki buna <<esir dalgalan )) ad1 da _verilir. Bu dalgalardan bir kis
mim duyu organlanm1z dogrudan dogruya ahrlar ki biz bunlara «kir
mizl altl dalgalarn adm1 veriyoruz. Bunlardan kirmizi altl dalgalan, 
duyu organlanmiz lSI §eklinde allrlar. GOzi.imiiz bunu farkeder. Giine
§in g()nderdigi beyaz I§Iklar ise aslmda degi§ik renklerden meyda.."la 
gelmi§tir. Gerc;ekte esir dalgalan adm1 verdigimiz bu t§mlann sadece 
izlerini goriiriiz. Mesela mor otesi (iiltraviyole) I§mlanm daglann te
pesinde veya deniz kiYJsmda giine§e maruz kalan viicudlarda yapt1g1 
izleri ile · goriiriiz. Denizde yanmi§ veya giine~lenmi§ ki§inin reng1 
bronzla§Ir. Keza ay yiizeyine yans1yan ve ay1 aydmlatarak bize hila! 
§eklinde goriinmesini saglayan, cisimleri yakan, yeryiiziiniin hava kii
resinin alt kiSimlanna kadar s1zarak kalmllg1 200 metreyi bulan ince 
bir tabakadan diinyam1z1 aydmlatan giine§ 1~mlan gibi. Bu 1~mlar fe
zada saniyede 300.000 km. h1zla yay1llrlar. Bu l~lll dal'galan, telsiz 
dalgalan gibi boyu mm. veya em. ile olc;iilen ozel i::ilc;ii ve uzunluga sa·· 
hiptir. K1sa dalgalar ise mikron ad1 verilen ve em. nin onbinde biri 
kadar alan bir olc;ekle olc;iih.irler. Dalgamn, saniye i~erisindeki tekrar 
etme se:~,yiSma «dalga say1s1n ad1 verilir. 

I§Ik, birc;ok renkler 1skalasmdan meydana gelir. Iskala, k1sa dal
gall I§Inlardan mar ile ba§lar, uzun dalgah tarafa dogru yiiriiyerek 
kirmizl ile son bulur. Bu renklerin kan~Immdan beyaz 1~1k te§ekkiil 
eder. Mor I§lklardan once morotesi I§Iklar gelir, bunlar gozle gt)riil
mez. Kimyasal etkileri vard1r, c;ok hassas fotograf ilimlerine veya kart
lanna etki ederler. K1nmz1 renkten once kirmizi alt1 renk gelir ki, bu 
da 1s1 §eklinde ortaya <;Ikar. Fakat gozle goriilmez. ~u halde l§Ik ener
jisi, esiri dalgalardan ibarettir. Ozelliklerinin farkhhgi ve cisimler iize-
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rine etkisinin degi§ikligi, yalmzca dalga boyunun farkhhgmdan gel
mektedir. ilmi bir ger~ek olarak ((Gorillen l§lkl) diye adlandmlan l§lk 
aslmda goriilmektedir. Mesela giine§ l§lgl, biitiin kainatl yararak . bize 
kadar gelir, ancak biz onu gormeyiz. 0, yayild1g1 §effaf· maddi ortamJ 
aydmlat1r. Ay yiizeyi veya atmosfer tabakas1 gibi §afak veya .gunlb ad1 
verilen, ufuk aydmlanmas1 denilen gogiin, giindiiziin l§Igl)Tla degi§ik 
renk almas1 da bir s1rd1r. l§1g1, tayf analizi ad1m verdigimiz yollarla 
ay1rmak miimkiindiir. 0 zaman goriilecektir ki en uzunu k1rmiz1, en 
kiSasl da mor dalgalardan meydana gelen bir renkler yekunundan ba~
ka bir§ey degildir. 

F.sii· dalgalan HjiK tiirii 

Kozmik l§Inlar 
Gama I§Inlan 
X l§Inlan 
Mor otesi t§mlan 
l§Ik 
K1z1l oncesi l§Inlan 
Radar dalgalan 
Radyo telsiz dalgalan 

l§Ik dalgalarmm uzunlugu: 

on olarak ifadesi 

10-10-10-7 
10-7-10-4 
10-4-10-1 

10-1 
10-1-1 
1-10-3 
10-10 
10-10 

Beyaz I§Igl olU§turan belli ba§h I§mlar : Dalganm mikron olarak 
uzunlugunun ortalamas1: 

Mor 
Mavi 
Ye§il 
San 
Portakal rengi .. ............ . 
KlfffilZl ......... ... . .. .. .... .. . 

0,44 
0,48 
0,50 
0,58 
0,62 
0,71 

Bu dalgalar ve I§Inlar maddi ortam1 ge~erken (atmosfer tabaka
Sl gibi) yans1r ve birtakim tabii olaylarla kar§ll~lr. Bir k1sm1 da bOy
Ieee g-eri gonderilir. 

Normal cisimlerin · I§m ne§retmeleri: Normal cisimler, farkh oran
da esir dalgalanm emerler ve bu I§mlan farkh oranlarda tekmr sah
verirler; bu olaya maddi I§Ima ad1 verilir. Yani maddi cisim, esir dal
galanyla ald1g1 ~1nlan tekrar gonderir. Bu durumda bu I§Inlai, 1s1 
derecesini ve enerji giiciinii yitirirler. Oyleyse maddi l§Ima, maddi 
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cisimlerin tabiatmdan dogan bir olayd1r. Mesela biz bir parc;:a demi
ri lSittlgimiz zaman 1smm demire yay1ld1gm1 farkederiz . . Demiri da7 
ha fazla 1s1tmca I§Ik sac;:t1g1m goruruz. Bu 1§1!~ once k1rm1Z1, sonra sa
n, sonra maviye donu§ur. Is1 derecesi arttlkva demirden sac;:1lan renk 
dalgalan da farkhla§1r. Genellikle maddi cismin savtlg1 I§1k dalgala
rmm ve esir I§mlarmm boyu, olc;:usu bu cismin Is1sma ve cinsine bag
lldir. En c;:ok l§ill yayan cisimler, siyah cisimlerdir. Oyle ki siyah ci
.simlerin yuzeyinin cm2 sinin yayd1g1 lSI enerjisi oran itibfmyla 0,4 e 
ula§1r. Bu enerjinin tUmu, cismin yayd1g1 dalga boylanna gore e§it 
olarak yay1lmaz. Her lSl derecesinin ta·bii olarak cisim tarafmdan ya
y!lan muayyen bir gucu vard1r. Siyah cismin yayd1g1 dalgarun boyu
nu bir mikron, bu cismin 1s1 derecesini d olarak kabul edecek olursa:k 
neticede §Oyle bir denklem ortaya c;:1kar : 

2940 
L = mikron 

273 + d 

Mesela, giine§in dl§ yuzeyindeki 1s1 derecesinin 6000 co oldugu
nu kaJbul edelim. Buradan 047 boyunda ortalama dalgalar yayihr ve 
bu dalgalar umfuniyetle mavi renktedirler. Yeryuzu atmosferinin 1s1 
derecesinin ortalama olarak s1fmn altmda 70 co oldugunu kabul ede
cek olursak atmosfer tabakas1 15 mikron uzunlug·unda dalgalar ya
yar. Bu boy, gorUlmeyen 1s1 mmt1kasm1 a§amaz. A§ag1da 3 no'lu cet
velde gune§ yuzeyinin ve atmos£er yuzeyinin yayd1g1 dalga uzunluk
lan ac;:1klanmu~t1r. Gok cisimlerinin ic;:inde yuzdiigu feza ad1 . verilen 
bO§luk da, radyo dalgalanndan esir dalgalanna kadar birc;:ok dalga
lar ne§reder. ~u halde feza, d'ii§tinuldugu gibi tamamen bO§ bir or
tam degildir. Bu l§mlann yan~ s1ra gozden uzak tutulmayacak kadar 
gaz ve toz kumelerini de ihtiva etmektedir. Baz1lan, engin fezarun 
bo§ bir alan oldugunu sanmaktad1rlar. Aslmda fezadan yay1lan ener
ji, dikkat c;:ekici bir mucizedir. Nitekim Kur'an~l Kerim, •bu noktaya 
i§S.ret ederek §oyle buyurmaktad1r : 

1 - «0 , goklerin, yerin ve ikisi arasmdaki §eylerin Rabb1d1r. 0 
halde O'na kulluk et. Ve ibadetinde sebat et. Hic;: O'nun ismini ta§I
yan birini bilir misin? )) (Meryem, 65) 

2 - ((Musa : Goklerin, yerin ve ikisi arasmda bulunan §eylerin 
Rabb1d1r. Eger hakikab yakinen bilmeye ehil kimselerseniz, dedi. )) 
(~uara, 24) 

3 - «0, goklerin, yerin ve ikisi arasmda olanlarm Rabb1 olan 
Rahman'd1r. (Kafirler) O'na hitabda bulunmaya nail olamazlar.>> 
(Nebe', 37) 



3772 iBN K.ESIR (Ctiz : 11: Sure : 1:1 

En kiic;iik 
Dalga 

En biiyiik Uzunlugu 

En biiyiik 
enerji 

miktan 

·Mutlak 1s1 derecesi ve mikron olarak dalgamn boyu : 

Giine~ 9evresi 
Diinyamn yiizeyi 
Diinya Atmosferi 

6000 
300 
200 

0,7 
3,00 

4 

4 
80 

120 

047 
0010 

15 

Herhangi bir maddi cisimden yay1lan esir 1~mlanmn dalga uzun
luguna «tayf» ad1 verilir. Tayf; bir cisimden yay1lan tiim dalga uzun
luklanm ve kat1 cisimlerin enerji miktanm ihtiva eder. 

Gazlarm c;ogunlugu ve buharlar, kat1 cisimler gibi siirekli l§lk 
ne§retmezler. Gazlar, kat1 cisimlerden daha az l§lnlar yayarlar. 'Bir 
ba§ka deyimle herhangi bir gazm veya buharm l§Ima giicii, belirli 
dalgalarda ve muayyen olarak ancak siyah cismin I§mma giiciine yak
la§Ir. Oteki dalgalarm bir klsrm ise s1f1ra yakla§Ir. Ismm emilmesine 
gelince; (absorbasyon) birim alanlarma gore dii§en I§Igm, absorbe 
oramyla olc;iilen bu giic; «Krichof» tarafmdan §Oylece tesbit edilm~
tir : Bir cismin bir dalgasmm I§mma giiciiyle 1s1 derecesinin arasm
daki orandlr. Yani . belirli lSI derecesinin altmda herhangi bir maddi 
cisim, ozel dalgada bir I§m yayarsa; kendisinin iizerine dii§en aym 
dalga boyundaki l§mlan da aym §ekilde emer. Binaenaleyh belirli 61-
c;iilerde dalga gonderen gazlar, bu olc;iilerdeki dalgalan da emebilir
ler. Gazlarm ISmmasi veya absorbe etmesi diye bilinen bu olay, gii
ne~ l§Immn gec;mesine imkan saglayan bir yap1ya sahib olan at
mosferde miihim bir rol oynar. Atmosferdeki gazlar, dalga uzunluk
larma gore giine~ I§mlanm emerler ve tekrar yayarlar. Cisimlere oz
gii absorbe orneklerinden birisi de §6yledir : Biz, termometrenin alt 
k1sm1m dogrudan dogruya giine§ 1~mlanna tuttugumuz zaman; bu 
kiSim, gelen l§mlann c;ogunu katl bir cisimmi§ gibi emer. Termomet
renin derecesinin h1zla yiikseldigini goriiriiz. Bu yiikseklik, normal 
havadaki 1s1dan fazlad1r. i~te bunun ic;in termometrelerin alt k1sm1, 
dogrudan dogruya giine§ I§mlarmdan koruyan bir c;er9eve ic;erisine 
konur. 

Giine§ l§mlan : 

Giine§ biiyiik bir ylld1zd1r. <;ap1 1,3 milyon km'ye ula§lr. Giine
~in c;ap1 diinyam1zm c;apmdan 100 kat daha biiyiiktiir. Giine§in dl§ 
yiizeyinde 1smm derecesi 6000 co ye ula§Ir. Merkeze yakla'§tlkc;a bu 
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1s1 h1zla artar ve merkezde 1s1 miktan 20 milyon co nin uzerindedir. 
Gun~te buytl.k gaz f1rtmalan meydana gelir ki boylan binlerce km' 
yi bulur. Bu korkunc; f1rtmalann ~ap1 bazan 50 km. civanndad1r. 
Gtine§te meydana gelen f1rtmalardan sonra fezada bir elektrik dal
gasi veya manyetik dalga yay1hr. Bu f1rtmalarm, dtinyam1zm man
yetik alanlan uzerinde btiytik te'sirleri vard1r. Gtine§ I§mlan dtinya
mizm atmosferine girmeden once degi§ik olc;tide esir I§mlan ihtiva 
eder. Bu I§mlann bbylan degi§iktir. Ancak 0,17 mikrondan 4 mikro
na kadar ula§Ir. Gtine§in . tayf analizinden ytizde oram itibanyla I§m 
iniktarlan §Oyle tesbit olunmu§tur : 

1 - % 9 civarmda morotesi t§m vard1r. Bu I§mlann dalga boy
Ian 0,17 mikrondan 0,39 mikrona kadar uzar. 

2 - % 45 oranmdaki parlak I§mlan vard1r. Bu l§Inlann dalga 
boylan 0,40 dan 0,74 mikrona kadar degi§ir. As1l aydmbgm kaynag1 
bu l§Iktlr. Gun ortalarmda bu l§Igm meydana getirdigi aydmhk son 
dereceye (maksimum) ula§Ir. Bu I§Iklar, yaz aylannda kl§ aylann
dakinin iki katld1r. Kahire civarmda bu I§Iklar yazm 10.000 muma 
ula§Irken ki§m 5.000 mum civarmdadir. Rakamlan zih:nimizde can
landirabilmemiz ic;in §6yle diyebiliriz : Geni§ bir salonu rahatllkla ay
dinlatmak ic;in 500 mum kafidir. Gtine§ l§lgmm bitkilerin yeti§me
sinde ve c;ic;eklerin ac;masmda btiytl.k bir onemi vard.1r. 

3 - % 46 oranmdaki 1s1 §eklinde beliren k1z1l alt1 l§lnlar. Bu 
l§mlann dalga boyu, 0,75 mikrondan 4 veya daha fazla mikrona ka
dar ~1kar. Hava durumlan tizerinde bu I§mlann btiytl.k rolti vard.1r. 
Atmosferin dl§mda gtine§ I§mlarmm yogunlugu cm2 ye co ye ul~
maktadJr. Bu miktara gtine§ sabitesi ad1 verilir. Gtine§ sabitesi ftize
lerle olc;Ulmti§ ve 1,970 co /Cm olarak tesbit edilmi§tir. Gtine§ I§mla
n atmosfer . tabakasma girince, Atmosferdeki birc;ok nedenlerden do
layi kmhrlar. Bunlardan bir k1sm1, atmosferin tist tabakalarmda bu
lunan toz halindeki oksijenler tarafmdan emilir. Bu emilen I§mlar, 
morotesi I§mlardu ve bu emmenin neticesinde iyonos.fer tabakasm
da 1s1 dengesi saglamr. Gtine§in sald1g1 morotesi l§Inlann bir k1sm1-
m, ozonosfer veya stratosfer tabakasmdaki ozon gazlan emerler. Bu
rada ytikselen 1s1 derecesi, atmosferin lSI dengesini saglar. Gtine§ 11jm
larmm bir k1sm1 da, atmosfer tabakasmm ytizey k1smmda biriken su 
buhan tarafmdan emilir. Normal olarak havamn ta§Jdlgl su buha
nnm oram, 1smma ameliyesi tizerinde btiytik bir etki yapmaz. Ancak 
basmcm 300 mm'ye kadar dii§ttigti ytikseltilerde bu farkedilir. Gaz
lann emilmesi konusunda bu noktaya yine temas edecegiz. Gtine§ 1§1-
mnm atmosferde azalmasmm en onemli sebeplerinden birisi de yan
sima olayidlr. Qtinkti firtma ve volkanlann atmosfere dagittlgl toz-
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lar ve bulutlar, her gi.in di.inyam1za gelen gi.ine§ I§mlarmm bi.iyi.ik bir 
klsmm1 fezaya geri goti.iri.ir. Aynca dag,.mk halde di.inyam1zm ken
disine gelen I§mlan tekrar yans1tmas1 da onemli bir kay1p faktori.i
di.ir. Atmosfer tabakasmm alt kiSimlarmda soguk su buhan ve bulut 
~ok bulundugundan ancak daglann tepesindeki rasathanelerde gi.ine§ 
sabitesini Ol~mek mi.imki.in olur. Baz1 etkenlere bagh olarak yeryi.izi.i
ni.in muhtelif bolgelerindeki gi.ine§ enerjisi miktan de~i§iktir: 

1 - Bir bolgeye gelen gi.ine§ I§mlarmm egim ac;Iln. Gi.ine§ I§m
lan yeryi.i1.i.ine dik geldigi si.irece bol I§lk gelir. 

2 - Gi.ine§le bu bolgenin arasmdaki mesMe. Mesate azald1kc;a 
gi.ine§ l§lnlanmn kesateti fazlala§Ir. Genellikle yeryi.izi.ine gelen gi.i
ne§ I§mlarmm miktan, enlemlere gore farkh olur. Yeryi.izi.ine gelen 
gi.ine§ I§mlan en c;ok Ekvatora, en az kiSml da kutuplara gelir. Biz, 
bir gi.inli.ik 1s1mn 1s1 mtalamasm1 24 saatte Ekvator bolgesindeki l§In 
oranma .gore degerlendirecek olursak, muhtelif enlem c;izgileiine go
re yll boyu gi.ine§ enerjisinin miktan §Oyle olur : 

Enlem 50, 52, 54, 56, 58 
lSI gi.ini.i : 360, 345, 289, 208 , 157 

Di.inyam1zm giine§ etrafmdaki yoriingesini yuvarlak olarak de
gil de hafif egik daire §ekUnde kat'ettigi ic;in veya teknik tabiri ile 
elips §ekl'inde oldugu ic;in diinyam1zm giine§e olan uzakhg1 her za
man degi§mektedir. Mesela, ocak aymda 147.000.000 km. iken, Tem
muzda 152.000.000 kilometreye ula§Ir ki bu 5 milyon kilometrelik bir 
farktir. Diinyam1zm ekseni 23,5 derecelik egime sahib bulunmakta
dlr. Bu yi.izden ancak 21 Martla 22 Eyliilde - ki bu tarihlerde di.in
yamn her tarafmda gece ile giindiiz birbirine e§it olmaktadir- Ek
vatorda gi.ine§ I§mlan tam olarak dikey iner. 21 Marttan sonra gi.i
ne§ kuzeye dogru yi.ikselir. Ve bu sayede donencelere gelinceye kadar 
Kuzey Yanmki.irede giindiizler gecelerden uzun olur. 21 Haziran tari
hinde Kuzey Donencede gi.ine§ l§mlan diktir. Bundan sonra gi.ine§, gi.i
neye dogru kaymaya ba§lar ve 22 Eyliilde Ekvatorda gi.ine§ l§lnlan 
dikle§ir. Gi.ine§ tekrar giineye dogru kaymaya devam eder, 22 Ara
llkta giineyde Oglak Burcunda (Gi.iney Donencesinde) olur. Bunun 
neticesinde mevsimden mevsime gi.ini.in uzunlugu degi§ir. Mevsimden 
mevsime degi§tigi gibi, enlem hattma bagh olarak da degi§ir. Bunu 
§oyle bir c;izelge ile gosterebiliriz : 

Enlem hattma gore gi.iniin uzunlugu 
Enlem hatt1 50 41 63 66 67 28 93 
Gi.ini.in uzunlugu : 12 15 21 6,4 1 ay 4 ay 6 ay 
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.22 Eyliil ile 21 Mart tarihleri arasmda Kuzey Kutbunda ·giine§ 

dogmad1g1 i~in giine§ l§llll goriilmez. §u halde buradaki giine§ I§llli 
21 Marttan 22 Eyltile kadardir. 21 Martla 22 Eyliil arasmda giine§ 
dogmakla beraber havanm ISISI kutuplarda yaz aylarmda da s1fmn 
altmdad1r. Kl§m donan buzlan eritmek iizere gelen enerjinin biiyiik 
bir k1sm1 kaybolur. 

Giine§te muntazam olmayan arahklarla pek ~ok firtmalar mey
dana gelir. Bu arahklar ortalama 11 Yildir. Giine§teki patlamalar ve 
firtmalarla diinya atmosferindeki enerjide degi§iklik olup olmadigi 
uzun siire ara§tmlmi§tlr. §iiphesiz ki giine§te meydana gelen patla- · 
rna ve firtmalann, atmosfere yans1yan I§mlann iizerinde biiyiik etki
si olmas1 gerekir. Giine§ I§mlan, diinyam1zm yiizeyindeki herhangi 
bir b6lgede §U ii~ nedenden dolay1 degi§ir : 

·a) Giine§in di§ durumundaki degi§iklikler. Bunun neticesinde 
mevsimler meydana gelir. 

b) Zaman zaman giine§ sa:bitesinin degerindeki degi§iklikler. 
Giine§teki flrtmalarm maksimum ve minimum derecelerinin arasm
da oynamasl, giine§ sabitesinin diinya atmosferinin dl§ kiSmmdaki 
durumuna te'sir eder. Bu f1rtma ve patlamalara gore, giine§ sabitesi
nin degeri azahr veya ~ogahr. 

c) Diinyamn atmosferindeki havamn §effMiyetinin degi§mesl
ne bagli olarak yeryiiziine ula§an giine§ 1 §mlanmn miktan da degi§ir. 
Havamn §effatiyeti; volkanlarJa, petroi ve komiir yak1tlarla, atom 
bombalanmn patlam~.L~ny1 a. deg:i~ir. c;unkii atom bombas1, havaya sa
yisiz derecede gaz v~ toz yayar. Bunun ise I§Igm emilmesi ve yansi
masi iizerinde biiyiik te'siri vardn·. 

Giine§in sa~t1g1 I§Ik dalgalanmn en klsas1, morotesi I§mlardlr. 
G6k, parlak ve temiz olmadikc;:a bu l§Iklar diinyam1zm ytizeyine ula
§amaz. Ancak bu I§mlarm; sagllgm korunmasmda, hastallklara mu
kavemette biiyiik et kisi oldugu kabul edilmektedir. Bunun i~in gtine
§in bol oldugu yerde iiltraviyole I§mlanndan ist ifade etmek i~in, ytik
sek dag tepelerinde giine~ banyosu yapllmas1 tavsiye edilmektedir. 

Manyetosfer : 

Her saniye diinyam1za milyonlarca btiytik enerji y1gmlan ta§Iyan 
ve giinf!§ sistemimizin di§mda bulunan fezadan kozmik I§mlar gelir. 
Fezadan gelE:n bu I§mlar, atmosfer tabakasma girince atmosferdeki 
dagm1k elementler tizerinde etki yaparak onlan par~alar. Bu p~a
ciklar yerytiztine iner {di§ardan gelen I§Inlar degil) her saniye di§ar
dan gelen bu par~ac1klardan yerytiziinde 1 cm2 lik alana 8 tanesi dti-
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§er. Bu demektir ki her an fezadan gelen cisimler insan viicuduna 
c;arpmaktad1r. Eger bu cisimler, feza.dan gelen l§Inlar olsayd1; yeryli
ziindeki canlllarm hepsini oldiiriirdii. i§te bize fezactan gelen bu ci
simlerin c;arpmasm1 onleyen §ey, manyetosfer tabakrund1r. Bilindigi 
gi'bi yeryliziiniin merkezinde meydana gelen manyetik giic;, binlerce 
km. boyunca etkisini kaybetmeden fezaya yay11Ir. Yeryiiziinde man
yetosfer tabakas1 biiyiik bir etkendir. Giine§in yayd1g1 ve siirekli ola
rak atmosfer tabakasma gelen saytsiz I§mlar ve cisimlerin diinyamtza 
dogrudan dogruya giri§ini . manyetosfer tabakas1 onler. Diinyam1zm 
manyetik alam, bir motor ve dinamodan olU§Ur. ~oyle ki, motor di
namoyu harekete gec;irir. Dinamo da motor ic;in laz1m olan elektrigi 
verir. Elektrik enerjisini veren dinamonun harekete gec;mesini sagla
yan enerjinin dogdugu mmt1ka diinyam1zm merkezidir. Diinyanuzm 
ma.nyetik alamnm ekseni, cografi eksenine gore 11,5 derece batlya 
egiktir. insanoglu son y1llarda iyonosfer tabakasmm, radyo dalgalan
m nas1l yans1ttlgm1 bilmektedir. Bu vesile ile radyo dalgalannm uza.k 
mesMelere ula§tlnlmasi mi.imkiin olmu§tur. Keza insanoglu bugiin 
atmosfer ta'bakasma ~arpan milyonlarca meteorlarm kiil haline gel
digini bilmektedir. 1962 y1lmda manyetosfer tabakas1 belirlenmi§ ve 
ic;erisinde giine§ten f1rlayan pa.rc;alarm ve atomlarm yakalandtgi bir 
kapan mesabesinde kabul edilm~§tir. Manyetik alamn etkisiyle giine§
ten kopan bu parc;alar, kutuplarda kuzey I§mlanm meydana getirir. 
Diinyam1z, kahnhg1 65 bin km. olan manyetosfer tabakas1yla c;evrili
dir. Bu manyetosfer tabakasmm c;evresinde manyetik alan boyunca 
yeryiiziiniin merkezinde iiretilen elektrik ak1mlan meydana gelir. Bir
c;ok bilginlere gore; manyetosfer tabakas1, fezarun muhtelif bOliimle
rinden kalklp budalaca. diinyamiza dogru ko§an oldiiriicii l§mlann on
lenmesi ic;in bir te'minat ve sigorta durumundadir. Giine§ I§mlanyla 
birlikte ~ekirdek enerjisinin ve elektrigin siirekli olarak diinyam1zm 
manyetik alamna sapt1g1 bilinmektedir. Diinyam1zm goriilen ve go
riilmeyen ktsmmda ta ilk c;aglardan beri insanlan kimi zaman hayre
te kimi zaman korkuya dii§iiren parlak renkler ve degi§ik olaylar do
lup ta§ar. Belirli bir mmhkada radar baglantiSml kesmek ic;in sun'i 
kutuplar yaratmak miimkiindiir. Mesela Hint Okyanusunun iizerinde 
30 km. yiikseklikte bir atom bombasmm patlat1lmas1 Dogu Avrupa'da 
televizyon baglantlsmm kesilmesini saglar. (Dr. Muhammed Cema
leddin Fendi, Allah ve Kainat, 108-148) 

--- --- -- oOo 

Yun 

ha 
de 

ca 

All 
nu 
ru: 
ya: 
rir 
ri 
uy 
la1 
bi 
ce: 

I a 
IE 

tE 
a.: 



YCmus. 7, 8.) I-IA.DisLERLE KUR 'AN-J: KERiM TEFSIRi 3777 

7- Dogrusu; Bize kavu~may1 ummayanlar, diinya 
hayatmdan ho~nud olup ona baglananlar .ve ayetlerimiz
den habersiz bulunanlar; 

8 - i~te kazan1r olduklanndan dolay1 onlarm vara
caklan yer cehennemdir. 

Allah Teala burada, k1yamet giinii Allah'a kavU§maYI inkar eden, 
Allah'a kavu§makta hie; bir §ey ummayan, bu diinya hayatmdan ho§
nud olup, goniilleri ona baglanmakta huzur bulan, mutsuzlarm du
rumlanru haber veriyor. Hasan der ki: Allah'a yemin olsun ki dun
yayl o kadar siisledi ve yiikselttiler ki, sonunda Allah'm kevni ayetle
rinden gafil olarak diinyadan ho§nud oldular, Allah'm kevni 'ayetle
ri iizerinde dii§iinmediler. Allah'm §er'i ayetlerini dii§iiniip, bunlara 
uymad1Iar. Allah'a dondiikleri giinde onlarm varacaklan yer, diinya
lannda kazanml§ olduklan gunahlar, hatalar, ciiriimler sebebiyle ve 
hi · de Allah'1, elc;isini ve ahiret giiniinii inkar etmi§ olmalanmn b.ir 
cezasl olarak cehennemdir. 

9 - !man edip, salih amellerde bulunanlar1, iman
lanna kar~1hk Rablan dogru yola eri~tirir. Nimet cennet
lerinde altlanndan 1rmaklar akar. 

10 - Oradaki dualan : 1.1iinezzehsin Allah'1m; dirlik 
temehnileri : Selan1 sizedir; dualann1n sonu ise: Harrid 
alemlerin Rabb1 olan Allah'a ma.hsustur. 

Tefs ir . C. VIII F . . 237 
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Imim Edenlere Mujdeler 

Bu, Allah'a iman eden, peygamberlerini dogruiayan, emrolunduk
lanna uyup, sa.Iih ameller i§leyen mutlu ki§ilerin halini haber ver
mektedir. Muhakkak ki Allah. onlan imanlanna kar§Ilik dogru yola 
iletecektir. Ayet-i kerime'deki iman kelimesinin ·ba§mda bulunan Ba 
harfi cerrinin, sebeb anlamma olmas1 miimkiindiir. Bu durumda aye
tin anlam1 §6yle olacaktlr : Allah Te9Ja diinyadaki imanlan sebebiy
Je k1yamet giinii s1rat iizerinde onlara hidayet buyuracak da onu ge
~;ecekler ve kurtulup cennete girecekler. Bu harfi cerrin istiane ma
nasmda olmas1 da miimkiindiir. Nitekim Miicahid, ccimanlanna kar
§Ihk Rablan onlan dogru yola eri§tirir.>J ayetinde: imanlan onlar i<;in 
kendisiyle yiiriiyecekleri bir nur olur, demi§tir. Bu ayet hakkmda ibn 
Ciireyc der ki : Kabrinden kalktlgmda ameli ki§iye giizel bir §ekil ve 
ho§ bir koku i<;inde temessiil ettirilir. Sahibini kar§Ilar ve her bir hay
n ona mi.ijdeler. Ki.~i ona : Sen kimsin? diye sorar. Ben senin ameli
nim, der ve onun ic;in cennete girinceye kadar oniinde bir nur k1llmr. 
I§te Allah Teala'nm : .,fmanlanna kar§Ihk Rablan onlan dogru yo
la eri!!}tirir.>l ayeti budur. Kafire gelince ; ameli onun i<;in kotii bir §e
kil ve pis bir koku ic;incle temessiil ettirilir. Sahibine yap1~1r ve sonun
da onu ate§e atar. Bu a(:Iklamamn bir benzeri, Katad0'den miirsel 
olarak rivayet edilmi§iir. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala : "Oradaki dui'dan : Miinezzehsin Allah'1m; clirlik te
mennileri : Selam sizedir. Dualannm sonu ise : Hamd alemlerin Rab
bi alan Altah'a mahsustur. •> buyurur ki bu, cennet, halkmm durumu
dur. ibn Ciireyc der ki : r<Oradaki dual an : Miinezzehsin Allah'Im ... " 
ayeti hakkmda bana haber verildi ki; onlann i§tahlanmn <;ektigi bir 
kU§ yanlanndan gec;tigi zaman onlar : uMiinezzehsin Allah'tm.'> der
ler. Onlann dualan budur. Melek onlara arzuladtklanm getirir ve on
lara selam vcrir. Onlar da mele~:in selamm1 al1rlar. iiite : uDirlik te
menuileri : Selam sizedir." f1yeti lmdur. Yed.ikleri zaman Rablan alan 
Allah'a hamdederler. I§te .Allah Tea.la'mn : uDualanmn sonu ise : 
Hamd alemlerin Rabbi alan Allah'a mah.sf1stur." kavli de budur. 

Mukatil ibn Hayy8n der ki : Cennet halki, bir yemek arzu ettik
lerinde ic;:lerinden birisi : uMiinezzehsin Allah'1m.'' der. Onlardan bi
risi ic;in on bin hizmetci kal kar. Her hizmeLc;inin yamnda altm bir 
tabak varchr. Her bir tabakta digerlerinde olmayan bir yemek vard1r. 
Onlann hepsinden yer. Si.ifyan es-Sevri der ki : Onlardan birisi, bir 
~ey arzulad1gmda : "MiinezzP.hsin Allah'1m. .. der. Allah TeaHt'nm : 
«Dirlik temennileri : Selam Si7;edir. Dualannm sonu ise : Hamd alem
lerin Rabbi olan Allah·a m::d1Sll.Stllr.» a:·:eti fill :iyetlere benzemektedir: 
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«Allah'a kavu§tuklan gun temennileri ((Selam))d1r. Onlara comertge 
bir mUkMat hazirlami§tlr.>> (Ahzab, 44), ((Orada bo§ bir 1M, gunaha 
sokacak bir §ey ~itmezler. Yaimz selama kaf§Illk selam i§itirler.» (Va
kia, 25-26), «Rahim Rablarmdan bir de ccSelam>> sozu vardir.» (Yasin, 
58), <<Melekler her kap1dan yanlanna gelir. Sabrettiginiz igin selam 
size. Buras1 diinyamn en guzel kar§Illgidir, derler.>> (Ra'd, 23-24) . 

Alllah Teala : «Dualanmn sonu ise : Hamd alemlerin Rabbi olan 
Allah'a mahs11stur.» buyurur ki buranm da delaletiyle Allah Teala'ya 
ebediyyen hamdedilir, zaman boyunca yegane ma'bud O'dur. Bu se
bepledir ki 0 , yaratmaya ba§ladigmda, yaratmaya devammda, kita
bmm ba§langiCmda, kitabm1 indirrneye ba§lamasmda nefsine hamdet
mi§tir. Allah Teala : ((Hamd, 0 Allah'a ki kuluna dosdogru kitab1 in
dirdi. >> (Kehf, 1). «Hamd, gokleri ve yeri yaratan, Allah'a mahsus
tur.n (En'am, 1) buyurrnaktadir. Bu ve anlatllmas1 son derece uzun 
surecek her durumda hamdedilen O'dur. ilk ve son, diinya ve ahiret 
hayatmda, her durumda hamdedilen ancak O'dur. Bu sebepledir ki 
bir hadiste : Muhakkak ki cennet halkma nefes almalan ilham edil
digi gibi tesbih ve hamdetmeleri ilham olunur, buyurulmu~tur. Bu 
boyledir, zira onlar Allahm nimetlerinin iizerler ine kat kat arttm l
digmt, tekrarland1gmt, tekrar tekrar iizerl erme donduriiltip arttml
digml , bir n ihayeti olmadtgmt gorurler. O'ndan ba~ka ilah ve O'nun 
dl§mda hi <; bir Rab yoktur 

11 - Eger Allah insanlara hayn c;arc;;abuk is tedikle
ri g ibi, ~erri de sti r 'atle verseydi, st1re1eri hemen bitmi~ 

olurdu. i~te Biz, Bize k8vu~mayJ umrnayanlan boyle az
gmllklRn ic;i n de bocalarn aya terkederi z . 

Allal1 TeAJa. kullanna La~if ve Halim old ugun u haber veriyor. 
Onlar sthnL; ve iifke halleri:1de k.endilerine, mallanna ve <;ocul<lan
na bedC.uc. ettiklcrin.de onLmn 1m beddua;an:na ica.bet etmez. Onla
n n btl beddualannda bi! ka.:ml olma::ll!?;ll1t bilir de bu sebeple on lara 
icabe _ etmez. Bununla bera her l)n. O'ndr.n bir lutuf ve ra hmettir. An
cak onlar kenclilerine ve~·a mait~tni~a veya c;oeu~l anna hay'r, bereke~ 
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ve artma ic;in dua ettiklerinde onlann bu dualarma ica'bet eder. Bu 
sebebledir ki : «Eger Allah, hayn 9aJ'\!abuk istedikleri gibi, insanlara; 
§erri de siir'atle verseydi, siireleri hemen biti!lli} olurdU.>> buyurmu§
tur. ~ayet onlar, kendisine her dua ettiklerinde onlara icabet buyur
sa idi, onlan helak ederdi. Fakat ;yine de bunu (bedduay1) c;ogaltmak 
yara§maz. Nitekim Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar'm Miisned'inde rivayet 
edllen ·bir hadis §5yledir : Bize Muhammed ibn Ma'mer'in .. . Cabir'den 
rivayetine gore, Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Kendinize, 
c;ocuklanmza, mallanmza beddua etmeyiniz. Allah Teala'nm icabet 
buyuracagi bir saata rastlarsmiz da, sizin bu bedduamza icabet eder. 
Hadisi Ebu Davud da Hatim ibn ismail kanhyla rivayet etmi§tir. Bez
zar der ki : Bu hadisi rivayette Ubade ibn Velid I'bn Uba.de ibn Samit 
el-Ansari tek kalmi§ olup bunda hie; kimse ona katilmami§tlr. Bu, Al
lah Teala'run §U kavli gibidir : ((insan, haJir istiyormu§c;asma §er is
ter. Ve esasen insan c;ok acelicidir.>> (isra, 11) , Miicahid bu ayetin, ya
ni : «Eger Allah, hayn c;arc;abuk istedikleri gibi, insanlara; §erri de 
siir'atle verseydi .. ·'' ayeti hakkmda der ki : Bu, insanm ofkelendigi 
zaman c;ocuguna ve malma: Ey Allah'1m, onu bereketli klima ve ona 
lanet et, demesidir. Kendilerine hay1rda icabet edildigi gibi, §U hu
slista da c;arc;abuk icabet olunsaydi, elbette Allah TeaM. onlan helak 
buyururdu. 

12 - insan bir S1k1nt1ya d'i.i1]U.nce; yan gelip yattlg1, 
oturdugu veya ayakt.a bulundug-u anlarda Bize yalvanp 
yakanr. Biz, Slkinhsini giderince de; kar1]Ila1]tlgi sikintl
da.n otiiri.i Bize hi9 yalvarmami1]a doner. Boylece a1]In gi
denlere i1]ledikleri ho~ goriini.'tr. 

insan Gert;egi 

Allah Teala burada, insanm kendisine bir zarar dokundugu za
mandaki sikmti, karars1zhk ve sabirsizllgmi haber veriyor. Ba§ka bi r 
ayette de : «Ba§ma bir fenahk gelince, uzun uzun yalvanr." (Fussi
let, 51) buyurmu§tur. insana bir zorluk isabet ettigi zaman muzda-
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rib olur, bundan feryad eder, o esnada c;okc;a dua eder, yan gelip yat
tlgi, oturdugu ve ayakta bulundugu anlarda, btittin durumlannda bu. 
durumun rgiderilmesi ve a<;1lmas1 i<;in Allah'a dua eder. Allah Teala 
ondaki bu zorlugu kaldmp gam ve kederini giderdiginde ise ytiz c;:evirir, 
uzakl~1r ve kendisine ula§an bu §ey sanki hie;: olmaffil§ gibi c;:ekip gi
der. <<iKar~Il~t1g1 slkmtldan ottirti Bize hie; yalvarmami§a doner.n 

Sonra Allah TeiUa, yollan ve nitelikleri bOyle olan kirnseleri ko
ttileyerek: <1B6ylece ~m gidenlere i§ledikleri hO§ gortintir.» buyurur. 
Allah Teala'mn hidayet, dogruluk, tevfik ve olgunluk bah§ettiklerine 
gelince; onlar, bundan mtistesnad1rlar. Nitekim Allah Teala b~ka bir 
ayette : <1Sadece sa•bredip de gtizel amel i§leyenler ... ,, (Hud, 11) bu
yurur. Allah Rasulii (s.a.) de §6yle buyurmaktad1r : Mti'minin i§ine 
§~Iln:; Allah Teala onun ic;:in ne htiktim vermi§Se bu onun i<;in ancak 
bir hay1r olur. Ona bir s1kmt1 isabet ettiginde sabreder ve bu onun 
i<;in bir haYJr olur. Ona bir geni§lik ve ferahhk geldiginde §tikreder 
ve bu da onun ic;in haYJr olur. Bu, ancak bir mti'min ic;indir. 

13 - Andolsun ki; sizden once nice nesilleri zulmet
tikleri zaman helak ettik. Peygamberleri. onlara apac;1k 
delilleri getirdikleri halde, onlar inanmami~lardL i~te 

· Biz, suc;lu kavmi boyle cezaland1nnz. 
14 - Sonra onlann ard1ndan sizi, nas1l davranaca

gmiza bakmak ic;in yeryuziinde onlan-p yerine getirdik. 

Eski Nesiller 

Allah Te8.J.a g~mi§ nesillerin, peygamberlerin kendilerine getir
mi§ oldugu ac;:1k huccetleri ve delilleri yalanlamalan dolaYJSiyla 'ba§
lanna gelenleri haber veriyor. Allah Teala oqlardan sonra bu kavim
leri onlarm yerine -getirmi§; kendisine itaatlarma ve peygamberine 
tabi olmalanna bakmak uzere, onlara peygamber gondermi§tir. Mtis
lim'in Sahih'inde Ebu Nadra kanahyla Ebu Said'den rivayet edilen bir 
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hadiste Allah Rasillu (s.a.) §oyle buyurur : Muhakkak ki dunya tatll
dir, ye§ildir. Allah Teala sizi orada halifeler kilrni§tlr, yapacaklanmza 
bakacakt1r. Diinyadan ve kadmlardan sakmm. israilogullannm ilk fit
nesi, kadmlar konusunda olrnu§tur. 

ibn Cerir der ki: Bana Miisenna'nm .. . Abdurrahman ibn Ebu 
Leyla'dan rivayetine gore Avf ibn Malik, Ebubekir'e §6yle dedi : Rii'
yarnda gordiirn ki gokten bir ip sark1tllrn1§ ve Allah Rasulu (s.a.) bu
nunla goge \!ekilrni§. Sonra ip tekrar sarkitilrni§ ve Ebu1bekir ~ekilrni§ . 

Sonra insanlarm rninber c;evresinde rninbere olan uzakllklan ol~iilmii§ · 
ve Orner rninbere ii~ ar§m daha yakm bulunrnu§. Orner: B1rak ru'ya
m, ·bizirn ona ihtiyacumz yok, dedi. Orner halife oldugunda: Ey Avf, 
rii'yan (ne idi?) dedi. Avf : Senin benirn rii'yarna ihtiyacm nn var? Sen 
beni azarlarnaml§ rn1ydm? dedi. Hz. Orner : Yaz1klar olsun sana, ben 
sadece Allah Rasulii (s.a.)) nun halifesinin oliirn haberinin verilrne
sini ho§ gormerni§tirn, dedi. Ve Avf ona rii'yay1 anlattl. Ru'yanm: in
sanlarm minbere olan uzakhg1 bu ii~ ar§mla olc;iildu, k1srnma gelince 
!}6yle dedi : Birincisi rnuhakkak halife olacakbr. ikincisi Allah yolun
da aYiplayamn aYiplamasmdan korkrnaz. Uc;:unciiye gelince; o, §ehid
dir, dedi ve §6yle devam etti : Allah Teala : ((Sonra onlarm ardmdan 
sizi, nas1l da vranacagm1za bakrnak ic;:in yeryiiziinde onlarm yerine ge
tirdik.» buyurur. Ey Orner'in annesinin oglu, rnuhakkak ki sen halife 
sec;ildin. Nas1l yapacagma bak. Onun: Muhakkak ki ben, Allah yolun
da aYiplayanm ay1plarnasmdan korkrnarn, soziine gelince; Allah'm di
ledigi olur. 0, rnuhakkak §ehiddir, soziine gelince; muslumanlar onun 
c;:evresinde dola§lp dururlarken §ehidlik Orner'e nereden gelsin ki?( ... ) 
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uyanm. Ben, Rabb1ma kar~1 gelirsem; buyuk 'bir gunun 
azabma ugramakta.n korkanm. 

16 - De ki : Allah dileseydi, ben onu siz-e okumaz
dlm. Ve size hie; bildirmezdim. Daha once ylllarca aranlz
da bulundum. Hie; du~unmuyor musunuz? 

Allah Tea.Ia hakk1 inkar eden, haktan yiizc;;eviren Kurey§ mti§
rikierinden kafirierin inadia§maianm haber verir. Allah Rasulti (s.a.) 

· oniara AIIah'm kitab1ru, apag1k huccetlerini okudugunda : «Buntlan 
ba§ka bir Kur'an getir.» demi§tiler. Yani onlar dediler ki : Bunu geri 
~evir ve bir ba§kas1m bir ba§ka §ekilde bize getir. Veya onu bir ba§ka 
§ekle gevir. Allah TeiUa da peygamberi (s.a.) ne buyurdu ki: «De ki : 
O'nu kendiligimden degi§tiremem (O'nu · degi§tirmek bana ait degil
dir.) Ben, ancak (emredilen bir kui ve Allah'tan teblig eden bir ei\!i
yim. I}en ancak) Kur'an'a uyanm. Ben, Rabbuna kar§l gelirsem; bti
ytik bir giiniin azabma ugramaktan korkanm.>> Daha sonra Allah Te
ala, onun kendilerine getirdiginin s1hhatma bir delil oimak iizere §OY
Ie buyurur: «De ki :Allah diieseydi, ben onu size okumazd1m. Ve si
ze hig bildirmezdim.» Ben size getirdiklerimi ancak Allah'm bana iz
ni, dilemesi ve iradesiyie getirmi§imdir. Bunlan kendiligimden soyie
yip ha:ber vermedigime ve kendim diizmedigime delil ise, sizin ona 
kar§l durmakta aciz oimamzd1r. Muhakkak ki siz, benim dogrulugu
mu, emin oldugumu, sizin araruzda yetil?iP bi.iyiidiigiim andan ba§la
yarak Allah'm beni peygamber olarak gondermesine kadar ag1k~a bil
mektesiniz. Siz; beni aytplayabileceginiz hig bir §eyle §imdfye kadar 
tenkid de etmemi§tini?.. Bu sebebledir ki Allah Teala §Oyle buyurmu§
tur : <<Da'ha once y1llarca aramzda bulundum. Hi~ dii§iinmiiyor mu
,"unuz?» Sizin hakk1 batlldan aymp bileceginiz aklllanruz yok mu? 
Rum krah Hiraki, Ebu Sufyan ve y:mmdakilere Hz. Peygamber (s.a.) 
in s1fatma dair sordugu soruiar i9inde : Soyledigi o sozleri soyieme
den once, siz hi~ onu yaiania itham etmi§ miydiniz? diye sormu§ ve 
Ebu Siifyan; hay1r, demi§ti. 0 zamanda Ebu Siifyan kafirierin reisi, 
mi.ii;rikierin biiyiigii idi. Bununia beraber hakk1 itirat etmi§ti. 

«Fazilet ve iistiinliik, dii§manlarm §ehadet ettigidir.» Hiraki de 
ona : Muhakkak ben biliyorum ki o, insanlara yalaru buakacak da 
sonra gidip Allah'a m1 yalan soyleyecek, demi§ti. 

Ca'fer ibn Ebu Talib de, Habe§istan krah Necll.'ji'ye §oyle demi§ti : 
Allah Tea.Ia bizim igiinizde nesebini, dogrulugunu ve emin oidugunu 
bildigimiz bir elr;i gonderdi. Peygamberlikten once o, bizim ararm~da 
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kirk sene gibi bir siire kalmi§tlr. Said ibn Mtiseyyeb'den ~<Kirk iic; se
ne.,, rivayeti var ise de sahih ve me~hur alan birinci gorii§tiir. 

~-"'}.}OJ o)__,},-lo ('1/,.~ •-"'.(P/ ' /_...,__,o __,,...,.•...,.. ~ 

~j_,_.~,~~1lf--~\.~)~J'~·~~w~;;v--f'SJ 
17 - Allah'a kar~1 yalan uyduran veya ayetlerini 

yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Suc;lular mu
hakkak ki felaha ermezler. 

Allah'a iftira Edenler 

Allah Teala buyurur ki : Allah'a kar§l yalan uyduran, Allah'a kar
§1 yalan soyleyen, Allah Teala kendisini peygamber olarak gonderme
mi§ken Allah'm kendisini peygamber alarak .gondercligini sanandan 
daha zalim, daha azgm ve giinah1 daha §iddetli hi<; kimse yaktur. Cii
riim yoniiyle, zuliim yoniiyle andan · daha bi.lyiigii yoktur. Boyle bir 
kimsenin benzerinin durumu aptallara bile gizli kalmazken, boyle bi
rinin hali nas1l olur da peygamberlere benzeyebilir? Dogru veya ya
lan alarak kim boyle bir soz soylerse ; muhakkak ki Allah Teala, gii
ne§ten daha a<;Ik bir §ekilde anun iyiligine veya giinahkarllgma ac;Ik
~a deiller kayar. Muhammed (s.a.) ve Miiseylime el-Kezzab arasmda
ki fark, her ikisini de goren kimseler ic;in ku§luk vakti ile zifiri ka
ranllktaki gece yans1 vakti arasmdaki farktan daha a~1ktlr. Basiret 
sahibi alan herkes her birerinin simasmdan, .soziinden ve i§lerinden 
Muhammed (s.a .) in dogrulugunu, Miiseylime el-Kezzab, Secah ve Es
ved el-Ansi'nin yalamm kalayca c;1kar1p anlayabilir. 

Abdullah ibn Sellam der ki : Allah Rasulii (s.a.) Medine'ye gel
diginde insanlar andan ka<;t1Iar. Ben ci e kac;anlar ic;indeydim. Onu gor
diigiim zaman bildim ki anun yiizii, yalanc1 bir ki§inin yiizii degildir. 
Qndan ilk i§ittigim sozler ~unlard1r : Ey insanlar, selam1 yaym1z, ye
mek yediriniz, akrabalanmza g·idip geliniz, insanlar uyurken gecele
yin namaz k1llmz ki cennete selametle giresiniz. 

D1mam ibn Sa'lebe, Sa'd ibn Bekr agullarmdan bir grup ic;inde Al
lah Rasulii (s.a.) ne geldiginde : Bu gogii kim kald1rd1? diye sordu. 0 ; 
Allah, buyurdu. Bu daglan kim dikti? diye sardu, Allah Rasulii : Al
lah, buyurdu. 0 : Bu yeryiiziinii kim yayd1? diye sordu, Hz. Peygam
ber : Allah, diye cevab verdi. Bu gogii kald1ran, · daglan diken ve yer
yiiziinii yayan adma soyle ; biltiin insanlara seni Allah rm gonderdi? 
diye sardu, Hz. Peygamber; evet, buyurdu. Sonra ana namaz1, zekat1, 

, 
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hacc1 ve orucu sordu. Bunlard"m her birini sordugund~ yukardaki ye
mini veriyor ve Allah RasuJ.ii (s.a.) yemin ediyordu. Sonunda Hz. Pey
gambere : Seni hak ile genderene yemin olsun ki bunlann iizerine ne 
ziyade edecegim ve ne de bunlan eksiltecegim, dedi. Bu adam sadece 
bununla yetinmi!j ve onun dogruluguna delalet eden delilleri bizza.t 
mii§ahede etmekle, gormekle onun dogruluguna inanmi§tl. Hasan ibn 
Sa bit der ki : 

c,$ayet onun hakkmda apag1k ayetler olmasaydi bile, onun agikligi 
sana muhakkak haber getirirdi.,, Miiseylime'ye gelince; basiret sahip
leri onun fasih olmayan rekaketli sozleriyle, giizel olmaJip aksine gir
kin olan i§leriyle hasret ve riisvayllk giinii onu ebediyyen cehennem
de b1rakacak olan Kur'an'Iyla onun durumunu kesinlikle bilmi§tir. 
O'nun soziiyle, ccAllah, O'dur ki kendisinden ba§ka hig bir ilah yoktur. 
Hayy ve Kayyum'dur. O'nu dalgmllk ve uyku tutmaz. Goklerde ve 
yerde olanlarm hepsi de O'nundur. O'nun izni olmadan katmda §efaat 
edecek kimdir? Onlerinde ve arkalannda ne varsa bilir. Diledigi ka
danndan ba§ka O'nun ilminden hig bir !jey kavrayamazlar. Kiirsi'si 
gokleri ve yeri kaplann§tlr. Onl.an koruyup g()zetmek O'na atJrllk ver
mez. 0, oyle ulu, oyle yiicedir.)) (Bakara, 255) . ayeti arasmda ne ka
dar fark vard1r. Bir de Miiseylime -Allah onu girkinle§tirsin ve la'net 
etsin- nin geveledigi §U sozlere bakm1z : ccEy iki kurbagamn k1z1 kur
baga, ne kadar temizsin, nicelerini temizledin, suyu bulandirmadm, 
su igenleri engellemedin, Allah gebeye nimet vermi§tir, ondan ko§an 
bi~ canll gikarnn§tlr. Kann derisi ile ig organlar arasmda. Fil, fil ne
dir bilir misin? Onun uzun bir hortumu vard1r. Hamur yapan hamur
culara, ekmek yapan ekmekgilere, yag ve ig yatJm lokma lokma yiyen
lere yemin olsun ki Kurey§ muhakkak haddi a§an bir kavimdir.>> Bu 
ve benzeri bir siirii hezeyan ve hurateleri daha vard1r ki; bu sozleri, 
gocuklar bile bir alay olarak telaffuz edip soyleyebilirler. Niha
yet ccHadikat'iil-Mevt>> giinii oliim §erbetini igmi§, i§leri dagilmi§, 
arkada§lan ve ailesi ona la'net edip tevbe ederek S1ddik'a gelmi§lerdir. 
Onlar, Allah'm dinine ragbet ederek gelmi§lerdi. Allah Rasulii (s.a.) 
niin halifesi S1ddik (r.a.), onlardan la'netli Miiseylime'nin Kur'an'm
dan bir §eyler okumalanm istemi§, onlar kendilerinin bundan affedil
melerini istemi§ler ve fakat Hz. Ebubekir, insanlardan onu i§itmemi§ 
olanlarm i§itmeleri ve iizerinde olduklan hidayetin, ilmin iistiinliigii
nii bilmeleri igin mutlaka ondan bir §eyler okumalarm1 istemi§ti. Bu
nun iizerine onlar, yukanda zikrettiklerimiz ve benzerlerinden Hz. 
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EbUbekir'e okumu~lardl. Okumalanm bitirdiklerinde S1ddik (r.a .) on
lara ~oyle demi~ti : Yaz1klar olsun size, aklllanmz nereye. gitmi!?ti? Al
lah'a yemin olsun ki bu hi~ bir !?ekilde Allah'tan .sad1r olmaz, olma-
ffil~tlr. · 

Anlat1rlar ki Amr ibn el-As, Miiseylime'ye gitmi!?ti. Cahiliye dev
rinde Amr cinun arkada§1yd1 ve henuz miisluman olmam1~tL Musey
lime ona tAllah Raslllu (s.a.) nu kasdederek : Yaz1k sana ey Amr, ar
kad~Iruza bu sure i~inde ne nazil oldu? diye sordu. Amr: Onun asha
bmm buyuk ama k1sa bir sure okuduklanm ~ittim, dedi. Miiseylime : 
0 nedir? diye sordu. ((Asr'a andolsun ki, hi~ §Uphesiz insan husranda
dlr. Ancak iman edenler ve salih amel i§leyenler, bir de birbirine hak
kl tavsiye edenler ve sabn tavsiye edenler bunun d1§mdad1r.,, (Asr, 1-3) . 
dedi. Miiseylime bir sure du!?iindu, sonra §oyle dedi : Muhakkak ki ba
na da onun bir benzeri indirildi. Amr : 0 nedir? diye sordu da §Oyle s6y
ledi : <<Ey ~;01 kedisi, muhakkak ki sen iki kulak ve bir gogusten ioa
retsin. Kalan k1smm ku~uk, hakirdir.,, Nas1l buluyorsun ey Amr? Amr 
ona : Allah'a yemin olsun ki, muhakkak sen de kendinin yalan soyledi
gini pek ala biliyorsun, dedi. Mu!?rik oldugu halde bir mu§rikten bu 
sozler sact1r olur; Muhammed (s.a.) in durumu ve dogrulugu ile Mu
seylime - Allah ona la'net etsin- nin durumu ve yalaru ona kan§
maz ise basiret ve akll sahipleri ile dogru, selim ak1l sahiplerinin bu
nu anlamalan daha evla olmaz m1? Bu sebepledir ki Allah Terua: ((Al
lah'a kar§l yalan uydurandan, yahut kendisine hi~ bir !?ey vahyedil
memi§ken; bana da vahyolundu, diyenden ve Allah'm indirdigi gibi 
ben de indirecegim, diyenden daha zalim kimdir?n (En'am, 93) bu
yurmu§tur. Bu ayet-i kerime'de de lj6yle buyurur : ((Allah'a ka~1 ya
lan uyduran veya ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabi
lir? Su~lular muhakkak ki felaha ermezler.,, Peygamberlerin getirmi~ 
oldugu hakk1 yalanlayan ve aleyhinde huccetlerin kaim oldugu kim
seden de daha zalimi elbette yoktur. Nitekim bir hadiste §Oyle buyuru
lur : Allah'a kar§l insanlann en azgm1, ~uphesiz bir peygamberi oldu
ren veya peygamberin kendisini oldurdugu kimsedir. 
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18 - Onlar Allah'1 b1rakarak; kendilerine fayda da, 
zarar da vermeyen ~eylere taparlar. Bunlar Allah katm
da bizim ~efaat91lanmizdir, derler. De kl: Siz Allah'a gok
ler'de ve yerde bilmedigi bir ~ey mi haber veriyorsunuz? 
Allah, onlann ortak ko~malanndan miinezzeh ve yuce
dir. 

19 - insanlar tek bir iimmetten b~ka bir ~ey degil
diler. Sonradan aynhga dii~tiiler. Eger Rabbm daha on
ceden bir soz vermemi~ olsaydl; aynhga dii~tiikleri ~ey
ler hakk1nda hiikiim 90ktan verilmi~ olurdu. 

Allah Teala, Allah katmda §efaatlan kendilerine fayda verir sa
narak Allah ile beraber ba§kasma ibadet eden mii§rikleri takbih ediyor. 
Onlann fayda ve zarar veremeyeceklerini, onlann zannettiklerinin vu
ku. bulmayacagm1 ve asla meydana gelmeyecegini haber veriyor. Bu
yuruyor ki : «De ki : Siz Allah'a goklerde ve yerde bilmedigi bir §ey mi 
haber veriyorsunuz?)) 

ibn Cerir buranm anlammm: Siz, Allah'a goklerde ve yerde olma
yan bir §eyi mi haber veriyorsunuz? §eklinde oldugunu soyler. Sonra 
Allah Teala, kendisinin onlarm §irk ve kiifiirlerinden miinezzeh· oldu
gunu beyanla : «Allah, onlann ortak ko§malarmdan miinezzeh ve yii- -
cedir.)) buyurur. 

Allah Teala bu §irkin insanlar arasmda onceleri yok iken, sonra
dan oldugunu haber verir. 6nceden biltiin insanlar, bir tek din olan 
islam iizere idiler. i·bn Abbas der ki : Adem ile · Nuh arasmda on nesil 
vard1r ve hepsi de islam iizeredir. Sonra insaniar arasmda ihtilaf mey
dana gelmi§, putlara, Allah'a e§ ko§ulan §eylere ibadet edilmi§tir. Al
lah Teala ayetleri, beyyineleri, yiice, iistiin huccetleri ve beyne i§leyen 
biirhanlan ile el9ileri gondermi§tir. <<Ta ki, helak olan apa91k bir de
lilden dolay1 helak olsun, ya§ayan da apa91k bir delilden dolay1 ya§a
~m.)) (Enfal, 42) . 

Allah Teala : «Eger Rabbm daha onceden bir soz vermemi§ olsay
dl; aynhga dii§tiikleri §eyler hakkmda ~iikiim 9oktan verilmi§ olur
du.)) buyurur ki §ayet daha onceden Allah TeaM., hakkmda huccet ko
nulmadan hi9 kimseye a?·ab etmeyecegi soziinii vermemi§ ve yaratlk
lan say1h bir ecele kadar te'cil etmemi§ olsayd1, aynhga dii§tiikleri 
§eyler hakkmda aralarmda hiikiim verir; inananlan mutlu kilar ve 

· kafirleri s1kmtlya sokard1. 
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20 - Ona Rabb1ndan bir ayet indirilmeli degil miy
di? derler. De ki: Gayb1 bilmek Allah'a mahsustur. Bekle
yin, dogrusu ben de sizinle birlikte beklemekteyim. 

Gaybm Bilgisi 

Bu inadc;1 ve Hz. Peygamberi yalanlayan katirler : «Muhammed'e 
Rabbmdan bir ayet inseydi ya.» deyip bununla Semud kavmine deve
nin verilmesi gibi kendilerine de bir mucize verilmesini veya Safa te
pe~inin kendileri ic;in altma c;evrilmesini veya Mekke daglanmn ken
dilerinden uzakla§tlnhp yerlerine bahc;eler ve nehirler konulmasm1 ve 
benzeri olmak i.izere Allah'm kactir oldugu bir mucize istemi§lerdi. Fa
kat Allah Teala, i§lerinde ve sozlerinde muhakkak hikmet sahibidir. 
Nitekim b~ka ayetlerde §6yle buyurmaktadtr : <<Dilerse sana bunlar
dan daha iyi olan, ic;lerinden 1rmaklar akan cennetler verebilen ve 
k6§kler kurabilen Allah'm §am yi.icedir. Fakat onlar, k1yamet saatm1 
tla yalanlad1lar. Biz, o saatm gelecegini' yalanlayanlara oyle t;Ilgm bir 
ate§ haz1rlad1k ki .. _)) (Furkan, 10-11), <<Bizi ayetler g6ndermekten all
koyan §ey; ancak 6ncekilerin onlan yalanlami§ olmalandir. Semud'a 
da gozleri gore gore bir di§i deve vermi§tik. Ona zulmetmi§lerdi. Hal
buki Biz, ayetleri ancak korkutmak ic;in g6ndeririz.)> (isra, 59). Allah 
Teala ezci.imle §6yle buyurur : Yaratlklanm hakkmda si.innetim §U
dur : Ben onlann istediklerini verdigim zaman eger iman ederlerse ne 
ala, degilse onlara azab1m1 c;abukla§tmnm. Bu sebepledir ki Allah Ra
suli.i (s.a.), onlann istediklerinin verilmesi ile onlarm b1rak1larak mi.ih
let verilmesi arasmda muhayyer. biraki!Ini§tlr .. istedikleri verildigi tak
dirde icabet ederlerse ne ala, degilse azablan c;abukla§bnlacak, blra
klld!klan takdirde ise onlara rni.ihlet verilecekti. Hz. Peygamber, onla
ra mi.ihlet verilmesini tercih buyurmu§tu. Nitekim onlara kanp defa
larca hilim ile muarnele etmi§tir. Bu sebepledir ki Allah Teala, pey
garnberine onlarm istediklerine kar§Ihk cevab olarak §6yle demesmi 
cgi.itlemi§tir : (( Gayb1 bilmek ancak Allah'a rnahsustur. i§lerin hepsi 
Allah'm elindedir. 0 , i§lerin sonuc;lanm en iyi bilendir. Bekleyin, dog
rusu ben de sizinle birlikte beklemekteyim.n Eger siz, istediginizi gbr
medikc;e irnan etmeyecekseniz o halde benim ve sizin hakk1mzda Al-
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lah'm hiikmiinii bekleyin. Bununla birlikte onlar, istediklerinden da
ha biiyiigii olmak iizere Hz. Peygamberin mucizelerini m~ahede et
mi§lerdir. Bu ciimleden olarak Allah Rasulii (s.a.) bir · dolunay gecesi 
aya i§aret buyurmu§ ve o ikiye boliinmi.i§tii : Bir parc;as1 dagm arka
smdan, bir parc;as1 da oniinden gori.inmi.i§ti.i. Muhakkak ki 'bu, onlann 
istedikleri ve istemedikleri diger yeryiizi.i mucizelerinden daha btiyiik
tii. Eger Allah Teala onlann bu isteklerinin ir§ad ve hak iizere sft'bit ol
ma isteginden dogmu§ oldugunu bilseydi, mutlaka onlann bu istekle
rine icabet buyururdu. Fakat Allah Teala bildi ki; onlarm bu istekleri, 
ancak bir inad ve azgmllk sebebiyledir. Allah Teala da onlan §i.iphele
ri ic;inde birakmi§tlr. Zira onlardan hie; birinin iman etmeyecegini bil
mektedir. Nitekim ba§ka ayetlerde 96yle buyunnaktadir : «Dogrusu 
iizerlerine Rabbmm sozii hak olanlar inanmazlar. Onlara her tiirlti 
ayet gelse bile, elem verici azab1 goriinceye kadar.» (Yunus, 96-97), 
uEger Biz, onlara gerc;ekten melekleri indirseydik, oltiler kendileriyle 
konu:~sayd1 ve her §eyi kar§llanna toplasayd1k, Allah dilemedik~e on
lar yine de inanacak degillerdi. Fakat onlar bilmediler.» (En'·am, 111), 
uOnlara gokten bir kap1 ac;sak da yukan <;1kmaya koyulsalardi; gozle
rimiz dondii. Biz herhalde biiyiilendik, derlercli. n (Hicr, 14-15), «Gok
ten bir parc;a di.i'§er gorseler : Birbiri tisttine yigililll§ buluttur, derler. >> 
(Tur, 44), «Eger sana kag1t ic;inde bir kitab indirmi§ olsayd1k da elle
riyle ona dokunsa1ardi; yine de kiifretmi§ olanlar derlerdi ki: Bu, ap
ac;Ik bir biiyiiden ba§kasi degildir.» (En'am, 7). Bu ve benzeri istek
ler, cevab verilmekten uzak ve degersiz §eylerdir. Zira bunlara cevab
ta hie; bir fayda yoktur. Qiinkti onlarm gi.inah· ve fesadlanmn c;oklu
gundan onlann inad ve azg~nliklarmda devam etmelerine mani ola
mayacaktiT. Bu sebepledir ki : ((Bekleyin, dogrusu ben de sizinle bir
likte beklemekteyim. •> buyurmu§tur. 
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21 Kendilerine dokunan s1k1ntllardan sonra insan-
lara bir rahmet tattlrdlgrmizda; hemen ayetlerimize du
zen kurmaya kalk1~1rlar. De ki: Diizen kurmada Allah en 
ruzlrd1r. El<;ilerimiz de kurdugunuz duzenleri hi<; ~uphesiz 
yazmaktadlrlar. 

22 - Sizi karada ve denizde yuriiten O'dur. Gemide 
bulundugunuzda geminin onlan ho~ bir ruzgarla gotur
dugunde ve onunla sevindiklerinde birden ~ilddetli bir ka
Slrga gelip onlan her tarafta.n dalgalann sard1g1 ve <;epe
<;evre ku$atildiklanni sand1klan anda, Allah'In dinine sa
nlarak: Bizi bu tehlikeden ku r tanrsan; andolsun ki, ~i.ik

redenlerden oluruz, diye O'na yalvanrla.r. 

23 - Allah onlan kurtannca; hemen yeryuzunde 
haksiZ yere ta~kmhklara ba$larlar. Ey insanlar, yapttgl
mz ta;;k1nhk aleyhinjze, dunya hayat1n1n eglencesidir. 
Sonra d6nli$linuz Bizedir. Biz de yaptigimZI size bildiririz. 

insan Psikolojisi 

Alla h Tea la haber veriyor k i, in.sa n lar ku rakhktan sonra yagmur, 
k1th k ta n sonru. bollu k, zorlukta n sonra ferahhk gibi ken dilerine doku 
n a n bir s1km t1dan son ra rahmet.ini tatt1rd1~!:1 zaman; onlar, hemen Al
ia h 'm ayetlerine dil uzatmaya kalkuwlar. Mtidlhid, onlann ~<A!ay et
me ve ya lanlama, ile Allah'm ayetlerine kar~1 tav1r aldJklarm1 sby ler. 
NiLekim Allah T eaH\, ba~l<a bir ayette ~i:iyle lmyurnr: •·insan bi r S l 

kmtlya dii~tince; ya n gelip yatt1g1. oturcluj?;u. ve_,a ayakta bulundugu 
anlarda B ize yalvanp yakanr. B!z, sl:<J!ltL'>Hlt gidt::rince de; kar~lla~tt

itJ ;51k:nt.!dan iiti1rL\ Bi;r,e h ie;: yRlvRrmamt~a rtbnr->r.·· (YCmus, J2) Sahih 

lJir ha cli.ste rivayet edi l di~dne ghce , Allc-cl' Rasl.dti r.s.a.J f:-eceleyin ya
gon bir yagmurdan sonra sab::t!1 •1ama:~; ~- ll ciL'D!J!? ve: Bu gece Rabbi
mz ne buyurdn bili~~or musunuz') diye sor>11u;;tu Onlar. Allah ve Ra
Stllti en iyi !'!lcnciir . dediier. ~oyle h~''U T\'1 : Ku!lanmctan Bc:na iman 
eden ve ka 'r 0J:ontn snbablad1. Altat'1n L',zh ve ;·ahinet.i ile Uze yag;
mur yagdt. d'yenle: rmna iiYJim etmi~. y1ld171 mkftr ~"tnli~lerclir. FaJau 
..- ~ fJlan ~ntd ;zn dogma:styla 1veya batmas1yla) bize ya!~mv; yagclt di
yc;nler ise, Beni inki"~r etmi~ . J1ld:zR ;nanm1:~la! dtr 

All&h Tr:;'dft : ,,<:)!dan: dP ki : DLi?t>'l r'Urn1a(bl Allc1ll t'II l117.!vllr.u 
buyu : ur ki; All.-c~ Tdl8 .. or~Jw·m i~'.ifli!'lerir;! derec·e c.erecP ar ttmr ve 
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onlara miihlet verir. 0 kadar ki ciiriim i§leyenler kendilerine miihlet 
verilmi§ oldugu ve bu miihleti kullamr haldelerken azab edilmeyecek
lerini samrlar. Sonra bir gaflet amnda yakalamverirler. :;;erefli yaziCl
lar onun her yapt1gm1. yazar ve onun adma kaydeder, sonra _da gayb1 
ve aleni olam bilen Allah'a arzederler. 0 da biiyiik ve kiic;iik, bir hur
ma c;ekirdegi veya hurma c;ekirdeginin c;ukuru mesabesinde olan her 
amellerinin kar§1llgm1 verir. 

Allah Teala buyurur ki : (ISizi karada ve denizde yiiriiten O'dur. 
Gemide bulundugunuzda, geminin onlan ho§ bir riizgarla gotiirdii
giinde ve onunla sevindiklerinde birden ~iddetli bir kas1rga gelip (ge
miyi ve) onlan her taraftan dalgalann sard1g1 ve c;epec;evre ku§atildlk
lanm ve helak olacaklanm sand1klan anda, Allah'm dinine sanlarak; 
O'na yalvanrlar.n O'nunla beraber hie; bir puta dua etmezler. Bilakis 
sadece O'na dua ve hu§fl ' ile yalvanrlar. Allah Teala ba§ka bir ayette : 
(IDenizde size bir s1kmt1 dokununca yalvard1klanmzm hepsi kaybolur. 
Ancak Allah kallr. Ama 0, sizi karaya c;1kanp kurtarmca; yiiz c;evirir
siniz. Ve insan zaten pek nankordi.ir.n (isra, 67). buyururken, burada 
da §byle buyurmaktadJr : «Allah'm dinine sanlarak : Bizi bu tehlike
den kurtanrsan andolsun ki, (!Ju duruma) ~iikredenlerden oluruz, (hie; 
bir §Cyle Sana §irk ko1?may1z, nas1l ki burada yegane Sana dua ediyor
sak, bunclan sonra cla yegane Sana ibadet ecleriz) diye 'Ona yalvanr
lar. Allah Teahl da buyurur ki : «Allah onlan ( bu tehlikeden) kurtann
ca; hernen yeryiizi.inde haks1z yere ta~kmhklara ba~larlar. (Sanki ba§
lanna bu felaket gelmemi~ gibi olurlar. Kendilerine clokunan bir za
rardan Allah'a dua etmemii? gilJi olurlar.)" 

Allah Teala : «Ey insanlar, yapt1gm1z t.a§kmlrk aleyhinizedir.·' bu
yurur ki , bu ta§kmllgm veba lini ancak yine siz tadarsmiz. Vc dl~miz

da hie; kimseye bir zara r veremezs iniz. Nite:<.im bir hac!iste ~oy\e buyu
rulur : Haddi a~ma vc akra balanna gidip gelmeyi kesrnekten Allah'm 
boyle yapana ahilette hazlrlayip birik tirml:;i oidug;u aza bla beraber 
d1inyada cezasm1 c;abucak vermesine lay!k b8~ka bir g-i.inah daha yol<
tur. 

Allah Tel'lla: uBunlar, dtin_va hayatmm egiencesldir ." buyu:·ur ki. 
sizin ic;in bu degersiz ve hakir dtinya hayatmcla birtak1m nil-:;Jetler. r::-..y
dalanmalar vardu. HDbni.i~iimiz Bizedir. Biz de yapttklannlZl size bil
diririz." Bi.itiin amellerinizi .'>ize haber verir ve size onlar! ~am olaraK 
veririz. Kim hay1r bulursa Allah'a hamdet.sin, kim de hay1rdan ba')ka 
bir ~ey bulursa Rncak kendini ayt plas tr:. 



3792 iBN KESIR (Ciiz : ll; Sure : 10 
-- - - --- ·- - ------

24 - Diinya hayatl; gokten indirdigimiz su gibidir. 
Onunla, insan ve hayvanla:;_---m yiyerek beslendikleri bitki
ler bol bol yeti~ir; yeryiizii renk renk, 9e~it 9e~it mahsul
lerle siislenir. Ve yerin sahipleri biitiin bunlara kadir ol
duklannt sancbklan strada; geceleyin veya giindiiziin em
rimiz geliverir ve oray1 hi9 bir ~ey bitirmerni~e 9eviririz. 
i~te Biz, ayetlerimizi dii~iinen insanlar i9in boylece avlk
lanz. 

25 - Allah selamet yurduna 9ag1nr ve diledigini dos
dogru yola iletir. 

Diinya Hayatlmn l\'lisali 

Allah Tea.la diinya hayatmm saltanat1, giizelligi, siisii ve siir'atle 
sona erip bitmesine; ge§itleri ve smiflan farkli, insanlarm yedigi ekin 
ve meyvelerden, hayvanlann yedikleri mer'a, yoncallk ve ba§ka §eyler
den olmak uzere gokten indirilen su ile Allah'm yeryiiziinden glkarmi§ 
oldugu bitkiyi misal veriyor. ccYery1izii renk renk, <;e§it ge§it ve fani 
zinetleriyle, mahsilllerle siislenir, tepelerinden <;Ikan muhtelif §ekil ve 
renklerde taptaze <;i<;eklerle giizelle§ir ve ekip dikenler biitiin bunlan 
kesmeye ve hasadma malik olduklanm sandiklan s1rada geceleyin ve
ya giindiiziin emrimiz, bir y1ldmm veya soguk bir ri.izgar geliverir de 
yapraklanm kurutur ve meyvelerini telef eder.» Allah Teala buyurur 
ki : ccGeceleyin veya giindiiziin emrimiz geliverir de oray1 hir; bir §ey 
bitirmemi~e geviririz.n Tazelik ve ye§illiginden sonra orayi kurutuve
ririz. (\Hi<; bir §ey bitirmemi§e <;eviririz.» Sanki ondan once hi<; giizel 
olmarm§ gibidir. Katade c't>r ki : Oray1 hie; bir §ey bitirmemi§e geviri
riz, sanki orada hi<; bir §ey ya§amami§ ve orada hi<; bir nimet bitme
m~e doner. 

Zevalinden sonra i§ler de boyledir; sanki hi<; olmamt§ gibi olur. Bu 
sebepledir ki bir hadiste §oyle buyurulur : Diinya halkmm en gok ni-
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mete kavU§ffiU§ olam getirilir, cehenneme bir kere daldmllr ve kendi
sine : Hig hay1r gordiin mii, sana hi~ nimet ugrad1 m1? diye sorulur 
da; hayrr, der. Diinyada insanlarm en §iddetli aza:ba du~ar olam ge
tirilir ve bir kere nimete daldmhr, sonra kendisine : Hig bir s1kmti ve 
yoksulluk gordiin mi.i? diye sorulur ve o da; hayrr, der. Allah Teala 
helak olanlardan haber vererek §Oyle buyurur: «Olduklan yerde diz 
listii gokiiverdiler. Sanki orada hig ya§amami§lardLn (Hud, 94-95). 

Sonra Allah Teala buyurur ki: ((i§te Biz, diinya ehlinden ona mag
rur ve aldanmi§, onun vaadlerine kanmi§ ve fakat o onlardan birden 
hire aynhverirken diinyamn gargabuk sana erecegi konusunda vermi§ 
oldugumuz misalden ibret alan ve ayetlerimizi, huccet ve delillerimi
zi dii§iinen insanlar igin ooylece ag1klanz.n Diinyayr isteyenden diin
yamn kagmas1, ondan kagamn da pe§ine dli§mesi diinyanm tabiatm
dandlr. Allah Teala diinya hayatm~, yeryiiziiniin . nebatlan ile Kitab-1 
Aziz'inde bif\!Ok ayette misal getirmektedir. Mesela Kehf suresinde §OY
le buyurur : wDiinya hayatmm mi~alini de anlat onlara. 0 gokten in
dirdigimiz su gibidir. Ki bununla yeryiiziinde yeti§en bitkiler birbirine 
kan§Ir. Ama sonunda da riizgann savuracai?;l gorgope doner. Allah her 
§eyin listiinde bir kudret sahibidir.n (Kehf, 45). Aym §ekilde Ziimer 
suresinde (ayet, 21) ve Hadid suresinde (ayet, 20) diinya hayatma su
yu misal olarak verir. 

ibn Cerir der ki: Bana Haris'in .. . Abdurrahman ibn Ebu Bekr ibn 
A.bdurrahman ibn Haris ibn Hi§am'dan rivayetine gore; o, §oyle de
mi§tir: Mervan ibn Hakem'i minberde: «Yeryiizii renk renk, ge§it ge
§it mahsullerle siislenir ve yerin sahipleri biitiin bunlara malik olduk
lanm sand1klan s1rada; ---<Allah onlan sahiplerinin glinahlan kar§lh
gi olma d~mda helak edecek degildir- .. . )) §eklinde okudugunu i§it
tim. Mushaf'da olmad1g1 halde onu okudun, dedim. Abbas ibn Abdul
lah ibn Abbas : ibn Abbas da bunu boylece okur, dedi. ibn Abbas'a bi
rini gonderdiler de §6yle dedi : Ubeyy ibn Ka'b bana boylece okuttu. Bu, 
garib bir k1raat olup tefsir ic;in ziyade edilmi§ gibidir. (1) 

Allah Teala: «Allah selamet yurduna gagmr.. .n buyurur. Allah 
Teala diinyayr, onun gargabuk sona erecegini haber verdiginde cenne
te te§vik euip oraya c;ai?;lnr; cennete afetlerden, noksanllklardan, me
§ekkatlerden kurtulu§ yurdu ismini verir ve : ((Allah selamet yurduna 
gagmr ve diledigini dosdogru yola iletir.n buyurur. 

(1) (Hadisin ravilerinden olan Abdillaziz ibn Eban el-Emevi'den Hans ibn Ebu Usame 
hadis rivayet etmi~tir· Yahya onun halk!kmda : YalanctdJr, habistir, uydurma hadisler 
rivayet eder. demi~tir. Buhfuri ise. hadis imamlarmm onun hadisini terkettiklermi 
soyler.) 

Tefsir. C. Vill F . 23R 
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Eyyub'un Ebu K1labe'den, onun Hz. Peygamber (s.a.) den rivaye
tine gore; o, §Oyle buyurmU§tur : Bana : GOzlerin uyusun ve fakat kal
bin uyamk kallp anlasm, kulagm i§itsin, denildi. Goziim, kalbimin ak-
11 uyudu ve kulag1m i§itti. Sonra §Oyle denildi : Bir efendi, bir yurt (bir 
ev) ) bma etti. Sonra yemek haZirladi ve bir davet~i gonderdi. Davet
~iye icabet eden eve ·girdi ve yemekten yedi, efendi ondan ho§nud oldu. 
Davet~iye icabet etmeyen eve girmedi ve yemekten yemedi, efendi de 
ondan hO§nftd olmad1. Allah o efendidir. Ev islam'dlr. Yemek cermet' 
tir. Davet~i ise Muhammed (s.a.) dir. Bu hadis miirseldir. Muttas1l ola
rak da rivayet edilmi§tir. Muttas1l olarak rivayeti §Oyledir : Leys kana
llyla .. . Cabir ibn Abdullah (r.a.) dan rivayete gore; o, §oyle demi§tir : 
Bir giin Allah Rasulii (s.a.) yamrmza ~1ktl ve §Oyle buyurdu: Ben 
rii'yamda gordiim ki Ci'bril ba§ucumda, Mikail ayak ucumda: Biri ar
kada§ma: ~unun i~in bir misal ver, dedi. 0, §Oyle dedi: i§it, kulagm 
duysun, aklmla anla. Muhakkak ki senin ve iimmetinin misali bir kral 
gibidir ki o, once bir yurt edinir, sonra orada bir ev bina eder. Orada 
bir yemek (ziyafet) verir. Daha sonra insanlan yemegine ~ag1racak 
bir- el~i g6nderir. Onlardan el~iye icabet edenler ve terkedenler vard1r. 
i§te Allah o krald1r. Yurt islam'd1r. Ev cennettir. Ve sen ey Muham
med, i§te o el~isin. Kim sana icabet ederse islam'a girer, kim islam'a 
girerse dmnete girmi§tir. Kim de cennete girmi§se ondan yemi§tir. Ha-

. disi ibn Cerlr rivayet etmi§tir. 
Katade der ki: Bana Huleyd el-Asarl'nin Ebu Derda'dan rivayeti

ne g()re; Allah Rasulti (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : Giin8§in dogdugu hi~ 
bir gtin yoktur ki, iki taraJmda nida eden iki melek olmasm. insanlar 
ve cinler hari~, Allah'm btitiin yarat1klan o iki melegi i§itirler. Onlar, 
~yle derler: Ey insanlar, Rabb1mza geliniz. Yeterli ve az olan; ~ok 

olup da oyalayandan daha hay1rhd1r. Muhakka'k ki bu, Kur'an'da : 
«Allah selamet yurduna ~agmr ve diledigini dosdogru yola iletir.)) aye
tinde indirilmi§tir. Hadisi ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir rivayet etmi&
lerdir. 

0 .l> 
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26 - Giizel davrananlara daha giiz.eli ve fazlas1 var. 
Onlann yiizleri ne karanr, ne de zilletten k1zanr. Onlar 
cennetin yaran1d1rlar. Orada temelli kalacaklardrr. 
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Giizele Gtizel 

Allah Teala diinyada iman ve salih amelle iyilik yapanlara ahiret 
yurdunda bunlara bedel iyilikler oldugunu haber veriyor. Ba§ka bir 
ayette de §Oyle buyurur : ((iyiligin kar§Ihgi, iyilikten ba§ka ·bir §ey mi
dir?>> (Rahman, 60). 

Allah Te-ala : «Daha giizeli ve fazlasi var.>> buyurur ki; bu, amelle
rin sevabmm bir iyilik kar§Ihgi on mislinden yediyiiz misline kadar 
katlanmasi, arttmlmasidir. Bunun da iizerine ziyadelik, fazlallk var·
dlr. Aynca bu fazlahk; Allah'm onlara cennetlerde verecegi saraylan, · 
hurileri ve onlardan olan hO§nudlugunu onlar i\!in saklaml§ oldU:gu 
goz aydJ.nhgmi da kapsamaktad.Ir. Bunlardan daha faziletli ve iistiin 
olaru ise Allah'm yiiziine (zatma) bakmaktir. i§te bu, Allah'm onlara 
verdiklerinin tamammm en buyiigu olan bir ziyadeliktir. Onlar buna 
amelleri ile hak kazanmaml§lardir. Bilakis bu, Allah'm fazh ve rahme-
i iledir . .Ayetteki ziyadeligin Allah'm yiizune (vecl!,-i kerim'ine) bak-· 

mak oldugu §eklindeki a~1klama Ebubekir es-S1ddik, Huzeyfe ibn Ye
man, Abdullah ibn Abbas, Said ibn Museyyeb, Abdurrahman ibn Ebu 
Leyla, Abdurrahman ibn S~bit, Mucahid, ikrime, .Amir ibn Sa'd, Ata, 
Dahhak, Hasan, Katade, Suddi, Muhammed ibn ishak ile selef ve ha
leften ba§kalanndan da rivayet edilmi§tir. Bu husus (ziyadeligin Al
lah'a bakmakla tefsiri) bir~ok hadiste Allah RasUlu (s.a.) nden riva
:etle varid olmu§tUr. imam Ahmed'in rivayet ettigi §U hadis bunlar
dandJ.r : Bize Aflf'an'm... Suheyb'den rivayetine gore, Allah Rasulu 
s.a.) : ((Gtizel davranana, daha guzeli ve fazlas1 var.» ayetini okuyup 
~yle buyurmU§tur : 

Cennet ehli cennete, girdigi zaman Allah Teala : Size, artiraca
.m bir §ey ister misiniz? buyurur. Onlar : Bizim yiizlerimizi beyaz

la 1p bizi cennete koymadm m1? Bizi ate§ten kurtarmadm rm? der
er. Allah Teala hicab1 (orttiyu) onlar i~in. ar;ar. (da O'na bakarlar) 

lah'a yemin olsun ki onlara Rablanna bakmaktan daha sevimli olan 



3796 iBN K.ESiR (Ciiz : 11; Sure : 10 

· ba§ka bir §ey vermi§ degildir. Hadisi Miislim ve imamlardan bir grup 
Hammad ibn Seleme'den rivayet etmi§lerdir. 

ibn Cerir der ki : Bize Yunus'un ... Ebu Musa el-E§'ari'den rivaye
tine gore; o, Allah Ra.sulii (s.a.) nde.n §Oyle rivayet etmi§ : Muhakkak 
ki Allah Teala, k1yamet giinii bir miinadi gonderir de miinadi ilkleri
nin ve sonlarmm duyabilecegi bir sesle §Oyle nida eder: Ey cennet hal
kl, muhakkak ki Allah Teala sizin i~in iyilik ve fazlahk va'detmi§tir. 
iyilik cennettir. Ziyadelik ise Rahman'm yiiziine bakmaktlr. Hadisi ibn 
Ebu Hatim de Ebu Bekr el-Hiizell kanallyla Ebn Temime el~Hecimi'den 
rivayet etmi§tir. Yine ibn Cerir der ki : Bize ibn Humeyd'in ... Ka'b ibn 
Ucre'den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den «Giizel davranana daha 
giizeli ve rfazlas1 var.» ayeti hakkmda §Oyle rivayet etmi§tir : RahmB.n' 
m yiiziine bakmakt1r. Yine ibn Cerir'in ibn Abdurrahim kanahyla ... 
Ubeyy ibn Ka'b'dan rivayetine gore; o, Allah Rasulii (s.a.) ne : «Gii
zel davranana daha giizeli ve fazlas1 var.» ayetini sormu§ da §Oyle bu
yurmu§: iyilik cennettir, ziyadelik ise Allah'm yiiziine bakmakt1r. Ha
disi ibn Ebu Hatim de Ziiheyr'den rivayet etmi§tir. 

Allah Teala buyurur ki : «Mah§er'deki Arafat'ta ka.fir ve giinah
karlann yiizlerine siyahhk ve toz rengi gelmesinin aksine onlarm yi\z
leri ne karanr, ne de zilletten k1zanr.» Onlara ne i~te ve ne de gorii
nii§te bir a§ag1lama, horlama meydana gelmez. Bilakis onlar hakkmda 
Allah Teala §Oyle buyurmaktad1r : «Bu yiizden Allah, o giiniin §errln
den bunlan korumu§tur. Ve onlara bir giizellik, bir sevin\! verm~tir.,, 
(insan, 11). Onlarm yiizleri parlak, kalbleri sevin~lidir. Fazh ve rah
meti ile Allah Teala bizleri de onlardan k1lsm. Amin. 

27 - Kotulukleri kazananlara, kotii.lukleri kadar ce
za verilir; onlarm yuzlerini zillet buriir. Allah'a kar~1 on
Ian savunaca.k kimse yoktur. Yiizleri, gegeden de kara bir 
pan;a.yla ortii.lmii.~ gibidir. i~te bunlar da ate~in yarani
dirlar. Orada temelli kalacaklardlr. 

Allah Teala, iyiliklerin kendileri i~in kat kat arttmld1g1 ve bu du
rumlan devaml1 olarak artan mutlu ki§ilerin durumunu haber verdik-
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ten sonra, mutsuzlann durumuna ge~er ve onlar hakkmdaki adaleti
ni beyan buyurur. Allah Teala, onlarm kotiiliiklerine ka!'§Ihk ancak 
onlann misliyle kaq1hk verecek ve onlara cezaYI arttlrmayacaktlr. On
larm yiizlerini, gtinahlan ve bu giinahlanndan olan korkulan sebe
biyle zillet biiriir. Allah Teala ba§ka ayetlerde §Oyle buyurmaktadir : 
<• Ate§e sunulurken zilletten ba§lan one egilmi§ goz ucuyla gizli gizli 

c;:evreye baktiklanm goriirsiin ... >> (~ura, 45), C<Allah'I zalimlerin yap
tlklanndan habersiz sanma. Sadece gozlerin di§an f1rlayacag1 bir gii
ne kadar onlan te'hir etmektedir. 0 giin ba§lan kalkml§, gozleri ken
dilerine donmeyecek §ekilde sabit kalml§, goniilleri bombO§ olarak ko
~Up duracaklarchr. insanlan kendilerine azabm gelecegi giin ile uyar .. . >> 
(ibrahim, 42-45). Burada ise <<Allah' a kar§l onlan savunacak kirnse 
yoktur. Allah'm azabmdan onlan koruyacak ve azaba mam olacak 
i<:irnse yoktur.>> buyururken ba§ka bir ayette de §6yle buyurulmaktadir : 
insan o giin : Ka~acak yer nerede? der. Hayu·, hi~ bir s1gmak yoktur. 

0 giin herkesin duracag1 yer, ancak Rabbmm huzurudur. >> (K1yame, 
10-12) . 

Allah Teala'mn : <<Yiizleri, geceden de kara bir par~ayla ortillmii§ 
ibidir .>> ayeti, ahiret yurdunda onlann yiizlerinin karahguu haber ver

mektedir. Nitekim ba§ka ayetlerde de Allah Teala §6yle buyurur : <<0 
tin nice yiizler aganr, nice yiizler karanr. 0 zaman yiizleri kara clan

lara : imammzdan sonra kiifrettiniz ha! i§te o kiifriiniiziin cezas1 ola
rak tadm azab1, denir. Ama yiizleri agaranlar, Allah'm rahmeti i~inde

irler. Onlar, orada temelli kalacaklard1r.» (al-i imran, 106-107), <<0 
un yiizler vard1r, pml pml parlar. Giile~, sevin~li. 0 giin yiizler de 

·ardlr, tozlanrrn§. Bir karanllk biiriimii§tiir. i§te bunlar, kafirler ve 
acirlerdir. >> (Abese, 38-42). 

28 - 0 gun hepsini toplanz. Sonra ~irk ko~anlara; 
iz ve ko~tugunuz ortaklar yerlerinize, deriz. Artlk onla-
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nn aras1n1 ac;nu~1zdrr. Ortaklan derler ki : Bize tapmiyor
dunuz. 

29 - Allah, sizinle bizim aranuzda ~ahid olarak ye
ter. Sizin tapmmaruzdan haberimiz yoktur. 

30 - t~te orada herkes onceden yapm1~ oldugunu bi
lir. Gerc;ek mevlalan olan Allah'a dondiirulurler. Uydur
duklan ~eyler ise kendilerinden kaybolup gider. 

Allah'a Orta.k K~anlar 

Allah Teala buyurur ki: «insan, cin, hepsini iyi ve giinahkar ol
mak uzere butun yeryiizii halkm1 bir giin toplanz.i> Ba§ka bir ayette 
de §Oyle buyurur: «Hi\!birini b1rakmaks1zm toplanz onlan.» (Kehf, 
47,). 

((Sonra §irk ko~anlara : Siz ve k<>l}tugunuz ortaklar yerlerinize, de
riz. Artlk onlarm arasm1 a<;mi§IZdir.» Onlara siz ve putlanmz muay
yen bir yere gidiniz. Orada inananlann makammdan aynllmz, denilir. 
Nitekim Allah Teala, ba~ka ayetlerde §Oyle buyurmaktadir : ((IAynlm 

. bugun ey su<;lular.» (Yasin, 59), «Kiyametin kopacag1 gun, i§te o gun 
inananlar ve inanmayanlar birbirinden aynhr.» (Rfun, 14), «0 gun in-
sanlar bOluk boluk aynlacaklardir.» (Rum, 43). Onlar iki boluk ola
caklardir. Bu, Rabb Teala hukumleri ayirmak uzere geldigi" zaman ola
caktir. Bu sebeble denilmi§tir ki : Mu'minler Allah Teala'dan hukiim
leri ayirmasi, vermesi ve bulunduklan yerden aynlarak kurtanlmala
n i<;in Allah Teala'mn gelmesi i<;in O'ndan §efaat isterler. Diger bir 
hadiste ise : Bizler, k1yamet giinu insanlarm ustunde ve yiiksek bir yer
de olacag1z, 'buyurulmu§tur. 

Allan Teala bu ayet-i kerime'de k1yamet giinu mu§rikler ve put
lanna en'Iredecegi §eyi haber verip §Oyle buyurur : «Siz ve kO§tugunuz 
ortaklar yerlerinize, deriz. Artlk onl~rm arasm1 a\!mi§Izdir. Ortaklan 
onlann kendilerine ioodetlerini inkar edip onlardan Uzakla§Ir ve der
ler ki : Bize tapm1yordunuz.» Allah Teala ba§ka ayetlerde de "§Oyle bu
yurur : «Putlar kendilerinin ibactetlerini inkar edecekler ve aleyhlerine 
doneceklerdir.» (Meryem, 82), «0 zaman uyulanlar, uyanlardan uzak
la§~lardir.» (Bakara, 106), «Allah'I b1rak1p ta klyamet giinune ka
dar cevab veremeyecek olana, kendilerine yapllan dualardan habersiz 
bulunan §~ylere tapandan daha sap1k kim olabilir? insanlar 'bir araya 
getirildikleri zaman bunlar, onlara du§man kesilirler ve onlann tapm
malanm inkar ederler.» (Ahkaf, 5-6) . 
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Bu ayette Allah Teala, §eriklerin (m~riklerin Allah'a kO§tUklan 
ortaklann) kendilerine ibadet edenler ibadet iddiasmcta' bulunduklan 
s1rada ve kendilerine miiracatlarmda §6yle diyeceklerini haber verir : 
«Allah, sizinle bizim aram1zda §ahid olarak yeter. Sizin tapmmaruzdan 
haberimiz yoktur.» Biz sizin ibadetinizi hissetmemi§ ve bilmemi§tik. Siz, 
bizim sizi bilmeyecegimiz bir §ekilde bize ibadet etmi§tiniz. Sizinle ara
ml~da Allah §a:hiddir ki bize ibadete sizi <;ag1rmad1k, size bunu emret
medik ve sizden bu konuda ho§nud da olmad1k. 

i§te bu sozler, Allah ile beraber O'ndan ba§kasma tapman mii§rik
ler i(!in i.sit.meyen, gormeyen, kendilerine bir yarar saglamayan, ken
dilerine ibadeti emretmeyen, bundan ho§nud olmayan, bunu isteme
yen, aksine en muhta<; olduklan bir zamanda kendilerinden uzakl~an
dan biiyiik bir susturmad1r. Onlar Hayy, Kayyum, Semi, Basir, her §e
ye giicii yeten, her §eyi en iyi bilene ibadeti terketmi§lerdir. 0; el<;ile
rini gonderm~, kitablanru irtdirmi§, tek ve orta~ olmaks1zm Zatma 
ibadeti emretmi§, kendinden ba§kasma ibadeti yasaklamt§tlr . . Nitekim 
ba§ka ayetlerde §oyle buyurur : «Andolsun ki, her iimmete : Al!ah'a 
ibadet edin ve "imtlardan ka<;mm, diye peygamberler gondermi§izdir. 
iGlerinden kimini Allah hidayete erdirdi. Kimi de sap1kllg1 hak etti.» 
(Nahl, 36), «Senden once gonderdigimiz her peygambere : Benden b~
ka tann yoktur, Bana kulluk edin, diye vahyetmi§1zdir.» (Enbiya, 25), 
«Senden once g()nderdigimiz peygamberlerden sor. Biz, Rahman'dan 
ba§ka ibadet edilecek tannlan m~ru k1lm1§ m1y1z?» (Zuhruf, 45). 

Mii§rikler, bi~ok nevilere ve kisimlara aynhr. Allah Teala kita
bmda onlan zikretmi§, durumlanru ve sozlerini beyan buyurmu§, en 
miitekamil bi<;imde onlarm i<;inde bulunduklan durumu reddetmi§tir. 

Allah Teala buyurur ki : ni§te orada, klyamet giinii hesab yerin
de her nefis diinyada yapml§ oldugu hayn ve §erri bilir, hepsinden ha
berdar olur.» Allah Teala b~ka ayetlerde §Oyle buyurmaktadlr: «0 
giinde ki, s1rlar yoklarup meydana <;Ikanlacaktlr.>> (Tank, 9), «0 gun 
insana, onde ve sonda ne yaptlysa bildirilir.>> (K1yame, 13), «Ve onun 
i<;in klyamet giiniinde a<;Ilmi§ bulacag1 'bir kitab <;1karmz. Oku kitabi
ru. Bugiin kendi hesabm i<;in kendi nefsin yeter sana.» (isra, 13-14). 

Bu ayet-i kerime'yi baz1lan ; ( ~it.. jS' .}.i. 1!..\li:.A ) ((i§te 
orada herkes diinyada yapml§ oldugunu okur ... 1> §eklinde okumu§lar
dlr. Baz1lan da bu yeni okuJU§a gore; ayetteki ( }:j ) kelimesini, ge<;
mi§te yapml§ oldugu hay1r ve §errin pe§ine dii§ecegi, §eklinde anlanu§
lardlr. BaZilan da ayeti §U hadisle tefsir etmi§lerdir : Her bir iimmet, 
yapml§ oldugunun pe§ine d~ecektir. Giine§e tapnll§ olanlar giine§in 
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pe§ine, aya tapml§ olanlar aym pe§ine, tagutlara tapml§ olanlar da ta
gutlann pe§ine dii§ecektir ... 

Allah Teala : <<Gen;ek mevlalan olan Allah'a dondiiriiliirler.» bu
yurur ki her i§, adaletli hakim Allah'a dondiiriiliir. Allah Teala onlar . 
hakkmda hiikiim vererek aralanm ay1nr ve cennet ehlini cennete, ce
hennem ehlini cehenneme koyar. «Uydurduklan (ve Allah'a bir iftira 
olmak iizere Allah'm dl§mda ibadet etmi§ olduklan) §eyler ise kendile
rinden kaybolup gider." 

31 - De ki: Gokten ve yerden size nz1k veren kim
dir? Kulak ve gozlere hiikmeden kimdir? Diriyi ohiden <;1-
karan, oliiyii de diriden ~akaran kimdir? Her i~i diizenle
yen kimdir? Onlar: Allah'tlr diyecekler. 0 halde O'na 
kar~1 gelmekten sakmmaz mis1n1z? de. 

32 - i~te gerc;ek Rabb1n1z olan Allah budur. Haktan 
sonra dalaletten ba~ka ne vard1r? 0 halde nas1l c;evrili
yorsunuz? 

33 - Boylece, fas1k olanlann iman etmeyeceklerine 
dair Rabb1n1n sozii gerc;ekle~ti. 

Kimdir R1z1k Veren? 

Allah Teala mii§riklerin, zatmm birligini, Rabb old-ugunu itiraf et 
melerini onlara kaq1 tanrmm birligine delil getirir ve buyurur ki : «De 
ki : GOkten ve yerden s:ze nz1k veren kimdir? GOkten yagmur suyunu 
indiren, kudreti ve dilemesiyle yeryiiziinii §ak §ak yaran, boylece ora
da taneler bitiren, iiziimler ve yoncalar, zeytinlikler ve hurmallklar, s1k 
ve bol ·agac;ll bahc;eler, meyveler ve mer'alar c;1karan. ll (Abese, 27-31) 
kimdir? Allah ile beral;>er ba§ka bir ilah m1? Onlar: Allah'tlr, diyecek-
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lerdir. (<'Kimdir o ki, eger o nzk1m tutup kesiverecek olursa size r1z1k 
verecek?» (Miilk, 21). Allah Teala'nm ~u sozii de boyledir : «Kulak ve 
gozlere hiikmeden kimdir?» . (Yunus, 31) . Size bu i'§itme ve gorme gii
ciinii veren ~ayet dileseydl bunlan sizden soker ahr ve .giderirdi. Nite
kim ba§ka ayetlerde §Oyle buyurur : ((De ki : Sizi yaratan ve sizin i<;in 
kulaklar, gozler ve kalbler veren O'dur. Ne de az §iikrediyorsunuz!» 
(Miilk, 23), ((De ki : Bana haber verir misiniz; eger Allah kulagimzi, 
gozlerinizi ahr ve kalblerlnizin iistii.ne miihiir vurursa; Allah'tan ba§
ka onlan size getirecek ilah kimdir? '' (En'am, 46). 

Allah Teala : ((Yiice kudreti ve gene! nimeti ile diriyi oliiden <;Ika
ran, 'Ciliiyii de diriden c;1karan kimdir?» buyurur ki, bu konudaki ihti
laflan daha once vermi~tik. Ayet, biitiin bunlar hakkmda geneldir. 

Allah Teala : ((Her i§i diizenleyen kimdir?" buyurur. Her §eyin me
lekutu elinde olan kimdir? 0 , koruyan, korunmaya ihtiyac1 olmayan, 
hiikmiiniin d!§mda kimsenin kalmad1g1 yegane Hakim ve tasarruf sa
hibidir. 0, yaptlgmdan sorulmaz ama onlar sorulacaklard1r. «GOkler
de ve yerde kim varsa hepsi O'ndan ister. 0 , hergiin bir §e'n (durum) 
i<;indedir." (Rahman, 29). Ulvi ve sufli olam ile biitiin miilk O'nun
dur. Onlardaki melekler, insanlar ve cinler O'na muhta<;tlrlar, O'nun 
kulland1r ve O'nun katmda O'na boyun egerler ve : «Biitiin bunlan 
yapan ve bunlann sahibi Allah'tlr. » diyerek bunu, bilir ve itirat eder
ler. ((0 halde O'na kar§I gelmekten, kendi indi gorii§lerinizle ve bilgi
sizliginizle O'nunla birlikte ba§kasma tapmmaktan dolay1 O'ndan sa
kmmaz ffilSlillZ? » de. 

Allah Teala buyurur ki : (( i~te ger<;ek Rabb1mz olan Allah budur. 
Haktan sonra dalaletten ba'§ka ne vard1r? 0 halde nas1l <;evriliyorsu
nuz?, Biitiin bunlan yapt1g1m itira. ettiginiz; i~te yegane ibadete miis
tehak olan gerc;ek Rabb1mz ve ilah1mzd1r. ((Haktan sonra dalaletten 
ba§ka ne vard1r?» O'nun d1~mdaki biitiin ma'budlar batlld1r, O'ndan 
ba§ka ilah yoktur, 0 tektir ve ortagt yoktur. ((0 halde her ~eyde tasar
ruf sahibi oldugunu, her ~eyi yaratan Rabb oldugunu bile bile O'nun 
ibadetinden ba§kasma iba.dete nas1l c;evriliyorsunuz? 

((Boylece, fas1k olanlann iman etmeyeceklerine dair Rabbmm sb
zii gerc;ekle§ti.•' i§te nas1I bu mii§rikler Allah'm yegane yaratlc1, nz1k 
vc:ren, millkiinde yegane tasarruf sa.hibi, peygamberlerini tevhidi il~ . 

gonderen oldugunu itirat etmekle beraber Allah ile birlikte ba§kasuia 
itadet ve O'na §irk ko§mada devam etmi§lerse; bbylece onlann cehen
nemde kalacak mutsuzlar olduguna dair Allah'm sozii ger<;ekle§mi§ ol
du. Allah Teala ba§ka bir ayette ~oyle buyurur : «Onlar da : Evet gel
di, dediler. Fakat azab sozii, kiifredenlerin iizerine, hak oldu., (Ziimer, 
71). 
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34 - De ki : Ortaklarrn1z iQinde once yaratan, sonra 
bu yara.tmay1 tekrar eden var m1d1r? De ki : Allah once 
yaratir, sonra bunu teknlr eder. Nas1l da dondiirii.liiyor
sunuz? 

35 - De ki : Sizin ortaJklarmiz iQinde; hakka ileten 
var m1dir? De ki: Allah hakka eri~tirir. Hakka eri~tiren · 

mi, yoksa gotiiriilmeden gidemeyen mi uyulmaya daha 
laylktir. Ne oluyor size, nasil hiikmediyorsunuz? 

36 - Onlann Qogu, sadece zanna tabi olurlar. $lip
he yok ki. zan, hakikat kar~1s1nda bir ~ey ifade etmez. Dog
rusu Allah onlann biitiin i~lediklerini bilendir. 

Kim Hakikata Gotiiriir? 

Bu, bir ba§krunyla Allah'a §irk ko§malarmda, putlani. ve ortaklara 
tapmmalarmdaki davalanmn bir ibtalinden ibarettir. <<De ki: Ortak
lanmz i<;inde once yaratan, sonra bu yaratmay1 tekrar eden var m1-
d1r?)) Bu gokler ve yeri yaratmaya ba§layan, sonra onlardaki yaratlk- . 
Ian var eden, gok cisimlerini ve yeryiiziinii aYlran, onlardakileri yoklu
ga <;eviren ve sonra da yaratlklan yeni bir yaratl§la tekrar. eden kim
dir? De ki: Tek ve ortag1 olmaksizin. yalmz ba.§ma bunlan yapan Al
lah'tlr. Olgunluk yolundan batlla nas1l da dondiirilliiyorsunuz? De ki : 
«Sizin ortaklanmz i<;inde; hakka ileten var m1d1r? De ki : Allah hakka 
eri§tirir.)) Siz de biliyorsunuz ki ortaklanmz sap1khga d~mii§, birini 
hidayete eri§tiremezler. ~a§kmhga ve sap1khga dii§enleri hidayete eri§
tiren, kalbleri azgmhktan olgunluga <;eviren ancak kendinden ba§ka 
tann olmayan Allah'tlr. Ger<;ege eri§tiren mi, yoksa gotiiriilmeden gi
demeyen mi uyulmaya daha laYiktlr-? Kul, kendini korliikten sonra 
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gardiiren ve hakka. eri§tirene mi yoksa korliigii ve dilsizligi sebebiyle 
gotiiriilmeden gidemeyene mi uyar, pe§inden gider? Allah . Teala ibra
him'in §Oyle dedigini haber verir : «Babacigim, i§itmeyen, gormeyen 
ve sana bir Jaydas1 olmayan §eylere ni~in tap1yorsun?» (Meryem, 42). 
Hz. Ibrahim kavmine de §Oyle demi§ti: «Yonttugunuz §eylere mi ta
piyorsunuz? Halbuki sizi de, yaptiklarmizi da Allah yaratmi§tir.» (Saf-

. fat, 95-96). Bu ve benzeri ayetler c;oktur. 

«Ne oluyor size, nas1l hiikmediyorsunuz?>> Size ne oluyor da akli
mz gideriliyor? Allah ile yaratt1gm1 nas1l miisavi tutuyor, birini dige
rine nas1l denk k1llyor ve hem O'na hem buna ibadet ediyorsunuz? i'ba
deti Rabba, Malik, Hakim, dalaletten hidayete eri§tirene mahsU.s kll
saydlmz, sadece O'na dua edip donseydiniz ya. 

Sonra Allah Teala, onlarm bu dinlerinde bir delile, bir biirhana 
dayamp tabi olmad1klanm beyan buyurur. Bu; yegane bir zan, teveh
hiim ve hayalden ibarettir, bunlar ise hi<; bir fayda saglamazlar. «Dog
rusu Allah, onlann biitiin i§lediklerini bilendir.>> kavli onlan bir teh
did ve §iddetli bir vaidden ibarettir. Zira Allah Teala, onlan bu yap
tlklan sebebiyle yaptlklarma tam uygun bir ceza ile cezalandiracagmi 
haber vermektedir. 
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37 - Bu Kur'an, Allah'tan ba~kasr tarafrndan uydu
rulmu~ degildir. Ancak kendinden evvel geleni tasdik 
.eder ve kitabr uzun uzun a<;lklar. Onda hi<; ~uphe yoktur. 
Alemlerin Rabbrndandrr. 

38 - Yoksa : «Onu uydurdu» mu? diyorlar. De ki : 
Sadrklardan iseniz, onun benzeri bir sUre getirin. Ve · Al
lah~tan ba~ka <_;:agrrabileceklerinizi de <;agrnn. 
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39 - Hayir, onlar bilgisini kavrayamadlldan, yoru
mu kendilerine gelmemi~ bir ~eyi yalanladliar. Onlardan 
6ncekiler de boyle yalanlam1~lardl. Zalimlerin sonunun 
nas1l olduguna bir bak. 

· 40 - ic;lerinden kimisi buna iman eder, kimisi de bu
na iman etmez. Rabb1n fesad c;lkaranlan daha iyi bilir. 

Bu Kur'an 

Bu, Kur'an'm i'cazm1 beyand1r. insanllk onun ne bir 'benzerini, ne 
on suresinin benzerini ve ne de surelerinden birinin benzeri bir sureyi 
getirmeye gii~ yetiremez. Zira o; fesahati, belagati, vecizligi, halaveti 
nadir; diinya ve ahirete faydall manalan i~ermesi sebebiyle ancak Sl

fatlarmda, i§lerinde, sozlerinde ve zatmda hi~ bir §eyin kendisine ben
zemeyecegi Allah katmdan olabilir. O'nun sozii de yaratlklarm soziine 
benzemez. Bu sebepledir ki Allah Teala : «Bu Kur'an, Allah'tan ba§
kasi tarafmdan uydurulm~ degildir. >> buyurmu§tur. Bu Kur'an'm bir 
benzeri ancak ve ancak yine Allah katmdan olabilir. Ve bu hi~ bir za
man be§er soziine benzemez. Kendinden evvel gelen kitaplan tasdik 
eder, onlan muhataza eder, onlarda meydana gelen tahrif, te'vil ve de
gi§tirmeleri beyan eder. Kitab1 uzun uzun a~1klar. Hiikiimleri, helal 
ve haramlan yeterli bir §ekilde beyan eder. Alemlerin Rabbi Allah'tan 
oldugunda hi~ bir §iiphe olmayan ger~ektir. Haris el-A'ver kanahyla 
Ali ibn Ebu Talib'den rivayet edilen bir hadiste §Ciyle denilmektedir : 
Onda sizden oncekilerin ve sizden sonrakilerin haberi, aramzda olan 
huslislann hall ii fash vard1r. Ge~enleri ve gelecekleri haber verir. in
sanlar arasmdaki hususlarda Allah'm sevip ho§nud olacag1 bir §eriat
la hiikiim verir. Yoksa senin i~in: Onu uydurdu, mu diyorlar? De ki : 
«Sad1klardan iseniz; onun benzeri bir sure getirin. Ve Allah'tan 'ba~ka 

· ~ag1rabileceklerinizi de ~agmn.» Eger iddia ediyor, iftira ediyor, bunun 
Allah katmdan oldugunda §iiphe ediyor ve bir yalan olarak : Muhak
kak bu Muhammed'dendir, diyorsamz, Muhammed de sizin gibi bir be
§erdir. Sizin zanmmza gore bu Kur'an'1 o uydurmu§tur. 0 halde onun 
benzeri bir sure de siz get irin. Kur'an cinsinden bir sure de siz yap1n. 
insan ve cinlerden giiciiniiz yettigi herke.si de bu hususta yard1ma ~a
girm. 

Bu, meydan okumanm ii<;iincii derecesidir. Allah Teala ilk olarak 
onlara meyd.an okumu§ ve eger Kur'an'm Muhammed katmdan oldu
gu iddiasmda samimi ve dogru iseler onun kar§ISma onun tek ba§ma 
getirmi§ oldugunun bir benzeriyle ~Ikmalan ~agnsmda bulunmu§tur. 
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Bunda dilediklerini de yard1ma c;agiracaklardir. Ancak hemen bu c;ag
rmm pe§inden buna giic; yetiremeyeceklerini ve ona yol bulamayacak
lanm haber vermi§ ve §6yle buyurmu§tur : «De ki : insanlar ve cinler 
bu Kur'an'm bir benzerini yapmak ic;in toplansalardi, birbirlerine yar
dimci da olsalar (yine de) onun bir benzerini getiremezlerdi.» (isra, 
88). Sonra (ikinci mertebe olarak) onlan, Kur'an'dan on surenin ben
zerini getirmeye c;ag-Irmi§tir. Hud suresinin ba§mda §Oyle buyurur : 
«Yoksa : Onu kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki : Eger dogru soylii
yorsamz, haydin onun surelerine benzer on sure meydana getirln. Al
lah'tan ba§ka c;agirabileceklerinizi de c;agmn.» (Hud, 13) . Allah Teala 
(ii~iincii mertebede) onlann getirecekleri benzeri bir sureye indirmi§ 
ve 'bu surede §6yle buyurmu§tur : «Yoksa : Onu uydurdu mu diyorlar? 
De ki : S'adiklardan iseniz; onun benzeri bir sure getirin. Allah'tan ba§
ka ~agirabileceklerinizi de c;agmn.» Aym §ekilde Bakara suresinde -ki 
bu sure Medine'de nazil olmu§tur- onlara Kur'an'dan bir sure getlr
meleri c;agns1yla meydan okumu§ ve onlarm asia buna giic; yetireme
yeceklerini haber vermi§tir. Orada §i:iyle buyurur: ccFakat yapmazsa
mz -ki yapamayacaksm1z- o halde yak1t1 insanlarla ta§lar olan ate§
ten sakimn. )) (Bakara, 24) . 

Gerc;ekten fesahat, onlarda bir seciyye halinde olup onlarm §iir
leri ve muallakalan bu hususta en iistiin mertebeye eri§mi§ti. Fakat 
hie; kimsenin giic; yetiremeyecegi hir §ey Allah katmdan onlara gelmi§ 
ve bu sebepledir ki bu soziin belagatim, halavetini, giizelligini, talave
tini, i'fadesini ve parlakhgmi bilmek suretiyle onlardan iman edenler, 
iman etmi§tir. Zira onlar, bunu insanlarm en iyi bilenleri, en iyi anla
yanlan, ona en iyi bir §ekilde tabi olanlan ve boyun egmede insanla
nn en giic;liileri idiler. Nitekim sihirbazlar da sihir san'atm1 bilmeleri 
sebebiyle Musa'nm yaptig1 §eylerin ancak Allah tarafmdan gonderil
mi§, dogrultulmU§ ve te'yid edilmi§ bir peygamberden sad1r olabilece
gini anlaml§lardi. Onlar bildiler ki bir be§er buna ancak Allah'm izni 
ile giic; yetirebilir. Hz. isa da tip alimleri ve hastalann tedavi edildigi 
bir zamanda gonderilmi§ti. 0 da dilsizleri, alatenlileri tedavi eder ve 
Allah'm izni ile oliileri diriltirdi. Bu gibi §eyler, o zamanda tedavi edi
lemeyen ve ilac1 olmayan §eylerdi. l§te onlarm ic;inden bilenler onun 
Allah'm kulu ve elc;isi oldugunu anlami§lardi. Bu sebepledir ki Allah 
Rasulii (s.a.) nden riv·ayet edilen sahih bir hadiste o, §6yle buyurmu§
tur : Peygamberlerden hie; birisi yoktur ki bir benzerine be§erin iman 
edecegi ayetler (mucizeler) verilmi§ olmasm. Bana verilene gelince; o, 
Allah'm bana vahyetmi§ oldugu vahiydir. Ben (bununla) onlann tabi
si en ~ok olam olacagimi umanm. 
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Allah Teala buyurur ki: «HaYJ.r, onlar bilgisini kavrayamad1klan, 
yorumu kendilerine gelmemi§ bir §eyi yalanlad1lar. Onl_ar Kur'an'1 ya
lanladilar, onu anlamad1lar ve bilmediler. Onlara 'bunun yorumu da 
gelniemi§ti. Onlar bilgisizlik ve beyinsizlikle Kur'an'1 yalanlad!klarm
da ondaki hak dini ve hidayeti elde edememi§lerdi. Onlardan evvelki 
ge~mi§ ummetler de boyle yapml§, hakk1 yalanlami§lardi. Zalimlerin 

· sonuna bir baksana. Bak ki peygamberlerimizi zuliim ve biiyiiklenme 
ile, kii:fiir, inad ve bilgisizlikle yalanlamalan sebebiyle onlan nas1l he
lak ettik. Ey yalanlayanlar, onlann ba§ma gelenlerin sizin de ba§Imza 
gelmesinden sakmm. Onlann i~inde buna iman edenler de vard1r. iman 
etmeyenler de. Rabbm, fesad ~1karanlan daha iyi bilir. Ey Muhammed, 
senin kendilerine gonderildigin 'kimseler i~inde bu Kur'an'a iman eden, 
sana tabi olan ve senin kendisiyle gonderildiginden istifade edenler 
vard1r. Ona iman etmeyen, iman etmemi§ halde olen ve bu halde ha§ro
lunacak olanlar da vard1r. Rabbm, fesad ~1karanlan daha iyi bilir. Ki
min hidayete hak kazand1gm1 en iyi bilen O'dur ve onu hidayete eri§
tirir. Kimin dalalete hak kazand1gm1 bilir ve onu sap1kl1k i~inde bira
klr. 0, asla zulmetmeyen Adil'dir. Herkese hak ettigini verir. Yiicedir, 
mukaddestir, miinezzehtir, O'ndan ba§ka ilah yoktur. 

----- i Z A HI -----

Bu meydan okuma ve bunun kar§lSmdaki acizlik sabit olmU§tUr, 
olmaktad1r ve ilelebed olacakt1r da. Bu kelamdaki belagat1 idrak eden
ler, edebi ahenk ve giizelligin zevkini tadanlar; soz soylemek hususun
da bu derece ahenk ve giizellige insamn gii~ yetiremeyecegini de idrak 
ederler. Sosyal nizamlan, hukuk kurallanm inceleyenler ve Kur'an'm 
getirdigi nizam1 tetkik edenler; iiiSanhk camias1mn meselelerini haya
tm biitiin vecheleriyle icap ve ihtiyac;lanm tanzim sadedinde Kur'a.n'm 
getirdigi hayat gorii§iiniin iistiinliigiinii, kolay ve zor anlarda degi§en 
ve geli§en §artla.r muvacehesinde Kur'an'm tazammun ettigi yiice ufuk
lan fark ederler. Biitiin bunlar, bir insamn, bir neslin ve biitiin nesil
lerin toptan ak11lanmn ihata edemeyecegi kadar biiyiik ve deh§et ve
rici §eylerdir. insan psikolojisini, ona niifuz etme kurallanm, yon ver
me c;are ve §artlanm ara§tlranlar; aym ac;1dan Kur'an'm getirdigi usul 
ve ~areleri tedkik ettikleri takdirde, oteki konularda ara§tlrma yapan
larm gordiiklerini goriirler. 

Kur'an sadece iislub, ifade ve ibare yoniiyle mucize degil, bunlar 
ve bunlara benzer konularda be§er zekasmm varabilecegi, sistematik, 
hukuk ve psikoloji sahalarmm hepsinde eri.~ilmez bir mucizedir. 
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Edebiyatc;Ilar ve san'at otoriteleri, Kur'an'm bu sahadaki i'cazm1 
(herkesi aciz b1rakan edebiyat ve san'at degerini) daha iyi anlar. ic;ti
mai, hukuki, n1hi ve genel olarak insani mefkureler mevzuunda me§
guliyeti olanlar, Kur'an'm bu hususlardaki i'cazm1 otekilerden daha 
iyi idrak ederler. 

Kur'an'daki i'caz1 ve bu i'cazm derecesini ge~ekten izah etmek, 
~eri bir iislub ile onu tasvir etmek konularmda pe§inen acizligimizi 
takdir edersiniz. ote yanctan - be§eri takat1m1z olc;iisiindec- izah et
mek gerekse bile bunun ic;in ba§h ba§ma bir kitab yazmak id~obederdi. 
Bununla beraber konuyla Hgili k1sa bir ac;1klama yapmaya c;ah§ahm. 

Kur'an'm iislubu be§er iislUbuna benzemez. Ondan tamamen ba§
kadir. Onda, kalblere niifuz eden acaib bir saltanat vard1r ki, be§er iis
lubunda buna rastlanmaz; haWi bazan arapc;adan tek harfi dahi bil
meyenlere, Kur'an'm sadece okunU§U bile te'sir eder. Oyle acaib ha
diselere rastlarsm1z ki ---'bir kaide olmamakla beraber- soyledigimiz
den ba§ka tiirliisiiyle tefsiri kabil degildir. Fakat madem ki vukuu bu
luyor, o halde bir sebebi ve izah tarz1 olmak gerekir. 

Ba§kalanmn §fthid oldugu hadiselerden ornek vermeyecegim. Altl 
ki§inin huzurunda §ahid oldugum bir hadiseyi nakledecegim. Onbe§ 
yil kadar onceydi. Bir Mlsir gemisinde islam dini mensublan olarak al
b ki§iydik. Gemimiz Atlas Okyanusunun c;alkantilan arasmda New 
York'a dogru yol ahyordu. Bizden ba§ka, kadmh erkekli 120 yabanc1 
yolcudan bir tanesi miisliiman degildi. 

Okyanusun ic;inde, gemide Cum'a namaz1 k1lmak geldi akhm1za. 
Allah biliyor ya, - gemide propaganda i§ine devam eden bir misyoner 
vard1, ona kar§I dini duygulanmiz galeyana gelmi§ti. Zira prop~gan
dasmi giderek bize yoneltmi§ti! . .. 

Gemi kaptam --ingilizdi- namaz k1lmanuz ic;in bize kolayhk gos-
erdi. Gemideki tayfalara, a§<;Ilara, namaz vaktinde gorev ba§mda ol

mayan diger hizmetlilere - Bunlann hepsi de Sudan'h miisliimanlar
di- bizimle namaz k1lmalanna izin verdi. Miisliiman personel buna 
~ok sevindiler. <;iinkii ilk defa gemide Cum'a namaz1 kilacaklardi. .. 
Cum'a namazmm hutbesini ben okudum ve imam oldum; ecnebi yol
culardan c;ogu halka olmu§ bize bakiyorlardi! ... Namaz bitince birc;ok-
an gelerek kudsal ibadetten otiirii bizi kutluyorlardi!!! Namaz deyin

ce, en c;ok kudsal dua manas1m <;1kanyorlard1. Fakat bu kalabahgm 
i .inden - sonradan Tito cehenneminden ve komiinizmden kac;an Yu

oslavya'li huistiyan oldugunu ogrendigimiz- bir hamm, biiyiik i'ti
al ve teessiir it; inde bize dogru geldi. Kendine hakim degildi gozleri 
·~anyordu. Hararetle elimizden tuttu - zaytf ingilizcesiyle- : iba-
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detimizde gordtigii ruh, intizam ve hU§U' sebebiyle kendine hakim ola
mayarak derin teesstire kap1ldigm1 soyliiyordu ... K1ssanm bizim ic;in 
onemli yam buras1 degildi. Esas aktarmaya c;all§tlg1rmz yam, kadmm 
§U sozleridir: Rahibiniz hangi dilden konu§uyordu? Kadmca~z nama
zm bir rahip tarafmdan ve ancak kilisede k1hnabilecegini samyordu. 
<;tinkti h1ristiyan kiliselerinde durum boyleydi. Once bu anlayi§Im tas
hih ettik ve namazm yalruz ma''bedde, rahibin ba§kanllgmda degil, her 
yerde ifa edilebilecegini anlatt1k. Bunun tizerine kadm dedi ki: «Ko
nu§tugu dilin hayretimi mucib olan mtizikal bir tonu var. Her ne ka
dar o dilden tek kelime anlam1yorsam da hissediyorum.» Sonra as1l 
s6ylemek istedigi huslisu ag1klad1 : c~Ama benim tizerinde duraca~m 
nokta bu degil» dedi. <<Benim dikkatimi c;eken huslis, imam konU§urken 
laf arasmda bir tak1m sozler sayiyordu. Ve bu sozleri hie; de oteki soz
lerine benzemiyordu. Hem mtizikalitesi ytiksek, hem de te'sir tonu faz
laydL Bunlan okurken titreyerek ve heyecanlanarak okuyordu. Ama 
obtirlerinden tamamen farkhyd1. Ba§ka bir §eydi bu ... », «imam sanki 
isa'mn ruhu ile doluydu!)) --0, hlristiyanhgm te'siriyle boyle ta'bir 
ediyordu!- Biraz dti§tindtik sonra anlad1k ki kadm Cum'a hutbesi ve 
namaz aralannda okunan Kur'an ayetlerini kasdediyordu. Hadise biz
de hayret ve deh§et uyand1rd1. Zira bunu konu§an, soylediklerimizden 
en ufak bir §ey bile anlamayan bir hammd1! 

Daha once soyledigimiz gibi bu bir kaide degil. Fakat ortada bir 
vak1a var, ba.§kalarmdan da duydugum ·bunun benzeri vak1alar var. 0 
halde bu vakialar, sadece OkUnU§UTidan bile baz1 kalblerin alabilecegi 
bir s1mn, Kur'an'da var oldugunu gosterir. Bu han1rmn, kendi dinine 
alan inanc1, memleketini cehenneme c;eviren komiinizm belasmdan ka
<;1§1, ilahi kelama kar§I hassasiyetini bu dereceye vard1rm1§ olabilir ... 

Esasen bu, nadir bir §ey degildir. Qtinkti halk tabakasmdan bizim 
cnbinlerce vatanda§Imlz Kur'an'1 dinler ama ak1llan ondan hie; bir §ey 
kavramaz. Ne var ki kalbleri ---o s1rn- kavrar ve miiteessir olur. Bun
lar Kur'an dilini anlamak yontinden Yugoslavya'h hammdan pek fark
h degiller! ! ! 

Kur'an'm; edebiyat, san'at, fikir ve felsefeyle ugra§anlarm ba§ka
larmdan daha iyi idrak edilen ve bilinen yanlarma temas etmeden on
ce onun bu gizli ve acaib saltanatma temas etmeyi tercih ettim! 

Kur'an, birc;ok mesele ve problemleri ac;1klarken oyle bir ifade gii
ctine ve saltanatma sahiptir ki, bunlan insanoglunun o §ekilde ifade 
etmesi kat'iyyen mtimktin degil. Kur'an, anlammm geni§ligi, ta'biri
nin inceligi, gtizelligi ve canhllg1 ile temaytiz eder. Kelimelerle mana
Ian arasmdaki ahenk, te'sirli havas1yla etkisini stirdtirtir. Ya manada-
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ki incelikle ta'bir giizelligi bir arada bulunmas1!! Oyle ki bir kelimenin 
yerini ba§ka bir kelime dolduramaz. Ote yandan ne guzellik inceligi, 
ne de incelik guzelligi zedelemi§. Butun bu yonleriyle Kur'an, kimsenin 
eri§emeyecegi bir i'caz seviyesine ula§mt§tlr. i§te bunu gergekten ede
biyat dalmda ihtisas1 olanlar anlar. Zira be§erin bu sahadaki kudreti
nin sm1nm ancak onlar bilir. Dolaytstyla da, bu seviyyenin be§er ta
katmm ustti.nde oldugu ancak onlar tarafmdan idrak edilir. 

Kur'an uslubunun bu ozelliginden ba§ka bir ozellik daha doguyor. 
~oyle ki; bir ayet-i celile mevzular ihtiva eder. Fakat bu mevzular, o 
ayet igerisinde ahenklidir. Her konu; uslub ya da mevzular arasmda 
karga§allk olmaks1zm, izah ve beyandan nasibini allr; her mesele ve 
gerc;ek, kendisiyle mutenasib yerini bulur. byle ki : Bir ayet, ~e§itli 
ahval ve sahalarda delil olarak allmr; ve her defasmda delil olarak al
d1gm1z mevzuda as1ld1r. Sanki bu ayet, ilk defa sigaya allmrken; o hal 
ve bu mevzu igin almml§ gibidir. Bu; Kur'an'm, izahtan vareste olan 
bariz ozelligidir. Bize i§aret etmekten fazla bir §ey dti.§mez. (Okuyu
cu, bu surenin mukaddimesiride ge~en baz1 parc;alan tedkik ederse bir 
ayetin ge§itli maksadlara delil te~kil ettigini ve her defasmda delalet 
ettigi konu igin astl oldugunu gorur. Bu sadece bir misaldir.) 

Kur'an uslubunun bariz hususiyetlerinden biri de; hitabet gucuy
le muhatablan ve olaym cereyan ettigi sahneyi gozler online sermesi
dir. Kur'an bunu oyle bir eda ile ifa eder ki, be§er kelammda buna rast
lanamayacagl gibi, 'be§er onu taklid bile edemez. Aksi halde sagma sa
pan bir §ey olur. Dogru olmaz. Ustelik normal yaz1 uslUbuyla da bag
da~maz. 

Mesela, a§agtdaki konulardan herhangi birisini insanoglu nastl ya
zabilir?! 

«Israiloguilanm denizden gegirdik. Fir a vun ve askerleri, hakstz
llk ve dti.§manllkla ardlanna dti.§tti.ler. Firavun bogulacagt anda : is
railogullanmn iman ettiginden ba§ka tann olmad1gma inandtm. Artlk 
ben de muslumanlardamm, dedi.» 

Buraya kadar bir k1ssa anlatlllyor. Sonra hemen sahne ortaya ge
tirilerek hitab tevcihine gegiliyor. Ona «~imdi mi inandm? Daha once 
ba§kaldlrml§ ve bozgunculuk etmi~tin . Senden sonrakilere bir ibret te§
kil etmesi igin bugun sadece senin cesedini kurtaracag1z, dedik>> .. . Son
ra canll sahneye yeni bir Have yap1hyor ... uDogrusu insanlardan ~ogu 
ayetlerimizden habersizdir.» ... 

u~ahid olarak hangi §ey daha bti.yiiktur? de. Allah benimle sizin 
aran1zda §ll.hiddir. Bu Kur'an bana sizi ve ula§tlgt kimseleri uyarmam 
ic;in vahyolundu.» Buraya kadar bir emir var peygambere teblig edili-

Tefsir , C. VIII F . 2:l9 
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yor ve o da bu emri yerine getiriyor. Soma birden bak1yoruz ki Hz. Pey
gamber, orada bulunanlara soruveriyor : «Allah'la beraber ba§ka tan
nlar bulunduguna siz mi §ehadet ediyorsunuz?» ~imdi de bak1yoruz, 
kavminin kendisine sordugu suale cevab veriyor ve bu konuda ilahi 
emri ahyor : «Ben §ehadet etmem, de. 0, ancak tek 'bir Allah'tlr, dog
rusu ben ortak ko§mamzdan uzag1m, de» ... 

Buna benzer ayetlerde de yine aym hususlara birc;ok yerde rasth
yoruz: 

«Allah hepsini toplayacag1 gun : Ey cinn toplulugu, insanlann c;o
gunu yoldan c;Ikardm1z, der. Onlardan dostlan olan insanlar ise : Rab
bimiz, yekdigerimizden i~tifade ettik. Ve bizim ic;in takdir buyurdugun 
ecele ula§tlk, derler. Cehennem, Allah'm dilemesine bagh olarak te
melli kalacagm1z duragm1zd1r, der. Dogrusu Rabbm Hakim'dir; Alim' 
dir.» 

Zalimlerin bir k1smmi, kazand1klarmdan i::ittiru diger bir kismma 
bi::iylece musallat ederiz. 

«Ey cinn ve insan toplulugu, ic;inizden size ayetlerimi anlatan ve 
bu gununuzun gelip c;atacagm1 haber veren peygamberler gelmedi mi? 
Ey Rabbimiz, diyecekler, kendi hakk1m1zda §ahidiz. Dunya hayati on
Ian aldattl da kafir olduklanna dair kendi aleyhlerinde §ahidlik etti
ler.» .. . 

Kur'an'da bu ayetlerin benzeri pek c;oktur. Ve bu, tamamen be§er 
ii~l.ubundan ayn bir uslUbdur. Yak boyle degil, deyip te boy i::ilc;ti§mek 
isteyen varsa buyursun, bu §ekilde bir ifade kullansm, kullandlg1 ifa
de; gi::iz ahc1 guzelligin, gi:inullerde yer edici te'sirin ve kemal-i ahengin 
yams1ra anla§Ihr ve dogru bir kelam olsun! 

K1saca i§aret etmeye c;ah§tlgimlz Kur'an uslubundaki i'cazm baz1 
yanlan bunlar. .. Geriye mevzuattaki i'caz ile, bu mevzuatta tebellur 
eden be§eri ve Rab'bani seciyyeler kahyor. 

Kur'an, be§er varhgmm butun yi:inlerine hitab eder; bazan mucer
red olarak kafasma, bazan da sadece duygulu gi::inltine veya ak1p giden 
hislerine hitabetmez. Aksine buttin varhgma hitabeder ... Ve hitab1m 
en k1sa yoldan yuruttir. insana hitab ettigi zaman onun buttin kar§I
lama ve alma hassalarma birden sirayet eder. Ve ana hitabeder etmez 
onda buttin varhklarla ilgili bir duygu ve te'sir, dti§iince ve anlayi§ bir-

. ligi saglar .. . Nitekim be§eriyyet, hangi §artlar altmda ya§arsa ya§asm, 
onu boyle kiill halinde ve bir buttin olarak ele alan ba§ka bir nizam 
bulunmaz. Buttin be§eriyyet tarihinde bi:iylesine derinligine, bi::iylesine 
geni.§ligine ve boylesine inceligine insam ele alan ba§ka bir sistem bul
mak rritimkun degildir .. . Boyle bir metod ve uslub da ... 

Ben buraya ccislam Dti§tincesinin Ozellikleri ve Dayanaklan l) adli 

a 
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eserimin ikinci klsmmdan baZI pasajlar iktibas ediyorum. Burada Kur' 
an'm islam dti§tincesinin esaslarm1 sunu§undaki metodunun inceligi 
mtikernmel §ekilde goze c;arp1yor : 

«Kur'an'm takdim tarz1; digerlerinden, gerc;ekleri oldugu gibi, re
aliteler dtinyasmda bulundugu gibi sunmakla aynhr. Btittin incelikle
rini ve kapah noktalanm a><;Iklayan bir stll tutturur. Gerc;eklerin her 
yandan ilgili 1bulunan taraflanm ve zarllri gereklerini tamam1yla at;Jk
hga kavu§turur. .. Bununla birlikte Kur'an'm tislubu bunca muhteva 
geni§ligine ragmen o gerc;ekleri girift bir §ekle sokmaz. Sise bogmaz . .. 
Bilakis btittin yonleriyle dogrudan dogruya insanm varhgma, oztine 
hitabeder. Hem Allah Teala, kullarma ac1d1gmdan onlara yonelttigi bu 
hitabm1 daha onceden edinilmi§ bir bilgi ve idrak temeline dayandir
mayl irade buyurmaml§tlr ... Asla, hi<; bir bilgiye dayanmam1§t1r ... 
<;tinkti onlann hayatl ic;in ilk olarak gerekli alan unsur akide idi.. . Bu 
akideden kafalanna ve gontillerine dogan dti§tince sistemi, onlarm bii
ttin varhkla alan mtinasebetlerini ve faaliyet tarzlanm ta'yin ediyor
du. Hangi ilmi ogrenmelerinin gerektigini belirten de yine bu dti&iin
ce sistemi idi. Hangi ma'rifet kaynagmdan istifade etmeleri gerektigi
ni de hep ondan ogreniyorlardl ... i§te bunun i<;in Allah Teala bu aki
deyi kavramay1 ve idrak etmeyi, daha onceden edinilmi§ bir bilgi te
meline oturtmann§tlr. Bir ba§ka sebebi daha var bunun : Alhh Teala 
bu akide gerc;eginin meydana <;1kard1g1 bu di.i.~tince sisteminin, biitii
ntiyle, be§er bilgisinin ve ma'rifetinin temel kaynag1 olmasm1 istemek
tedir. <;tinkti bu dti§tince sistemi, insanlann <;>evrelerinde yer alan kai
nat gerc;eklerini ac;1klama.k ve izah etmek ba.bmda ana dayanak olma
smi istemektedir. Ancak boylece onlarm elde ettigi bilgiler yakin ifade 
eden bir ger<;eklik esasma dayanabilir ki, meydanda o ger<;egin di§m
da hi<; bir gerc;ek bahis mevz(m olamaz. Zira bu, gerc;ek kaynagm dl
§mda hangi kaynaktan elde edilirse edilsin btitiin bilgi c;e§itleri, «tab
mine» dayah ihtimali bilgilerdir. Tamamen tecriibe esasma istinad eden 
bilgiler de dahil olmak tizere diger bilgilerin h ie:: birisi ((kesinlikH Wide 
etmezler ... Tecriibi ilimlerin ta'kib ettigi metod k1yas metodudur. De
dii.ksiyon veya indiiksiyon degll. Hi-~ bir tecrtibe sahasmda dediiksiyon 
veya indiiksiyon metoduna ba§ vurmak insanlann elinden gelmez. Bu 
da elbette ins1nlarm ula§tlgi btitiin teori, nazariye, dti§tince ve netice
leri sag lam olarak kabul etmek esasma dayamr .. . «ilmin)) eks1kligi za
ten birka~ tecriibe yap1p bu tecrtibeden elde edilen neticelere dayana
rak, k1yas yoluyla muba.kemeler yapmakt1r. Halbuki ilmin kendisi bi
le, bu k1yas metodu vasitasiyla elde edilen neticelerin tamamen tab
mini ihtimaller oldugunu, ke.sin ve kat'i neticeler olmad1g1m ikrar et
mektedir. Buna ilave olarak bir noktaya kadar her tecriibenin, birka<; 
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ihtimalden birisini tercih etmek oldugunu, kesin ve kat'i hiikiim olma
digmi soylemek gerekir. ~u halde meydanda kesinlik ve kat'iyyet ifa
de eden hi~ bir ilim kalm1yor. Alim ve Habir olan Allah'm ilminden 
ba§ka ... Nitekim onu bize nakleden de Hakk'm ta kendisidir ve 0, nak
ledenlerin en hayirhs1d1r. 

Ikinci olarak, Kur'an'm takdim tarz1 digerlerinden §U farkla ay
nllr; <<ilmin etiidlerde, «felsefin fikirlerde ve «edebin ~all§malarda bii
tiiniiyle gaze ~arpan c;e§itli bOli.imlere ve k1s1mlara ay1rma durumu yok
tur. insanlarm ifade ve iislublannda yapt1klan gibi 0, birbiriyle uyu§
InU§ giizellik arzeden bir biitiinii muhtelif yonlerden par~alara ayira
rak miitalaa etmez. Sadece bu farkh taraflan birbirlyle ilgili bir aki§ 
i~erisinde ortaya ~1kanr ki; bu anlatlmda goriinen diinyalarla, goriin
meyen diinyalar birbirine ili§ik olarak ak1p gider. Bu ifadede kainat, 
hayat ve im:an gerc;ekleriyle uluhiyyet gerc;egi birbirine baglamr. Diin
ya ahiretten aynlmaz. Onunla baglantili olarak yiiriir. insanlarm yer
yiiziindeki ya§aJl§lan, g6kyiiziindeki meleklerin ya§aYI§lanyla birle§
tirilir. Ama Kur'an'm bunlan ifade ederken ta'kib ettigi iislub son-de
rece k1vraktlr, onu taklid etmek veya benzerini meydana getirmek im
kan haricidir. Qiinkii be§er iislubu, bunlan taklide yeltendigi zaman 
biitiin bu hususiyetler gozler oniinden siliniyor, meydana karmakan
§Ik, acaib bir §ey ~1k1yor. Ne soylenen anla§Ihyor, ne de hududu ve in
sicami. Kur'an'm iM.de tarzmda gaze r;arpan hususiyetlerden hi~ biri
si belirmiyor o zaman. 

Kur'an'm aki§l i~erisinde bu gerc;eklerin sunulU§ tarzmdaki ilgi 
ve baglantl yer yer degi§ik tonda, bir yerde fazla , bir yerde daha az 
olabilir. Ne va! ki hepsinde gaze ~arpan ortak taraf, bu ilginin varhgi
dir. Mesela Kur'an'm bir yerinde ana y1gmak noktas1 insanlara gerc;ek 
tannlanm tamtmak m1 oluyor, o zaman, Allah'm faal giiciiniin kainat, 
hayat ve insanla ilgili olan k1smma ag1rllk_ verilir. Gerek goriilen kai
natta gerekse goriilmeyen alemlerde Allah'm kudretinin eserleri ana 
Jlgmak noktasm1 te§kil eder. Bir ba§ka yerde ag1rllk noktasm1 insan-. 
lara kainat gerc;eklerini tamtmak hususu mu te§kil ediyor, o zaman da 
bu ilgi «uluhiyet ger~egin ile l(kainat gerc;egi» nin miinasebeti ve ili§
kisi tarzmda ortaya <;1k1yor. Ve burada ayetlerin akl§l, c;ogunlukla ha
yat ve canl1larla ilgili gerc;eklere yoneliyor ve Allah'm gerek kainata 
gerekse hayata vaz'ettigi degll}mez kanunlar dile getiriliyor. Ama agir
llk noktasm1 insan gerc;egi te§kil etti mi, o zaman da insamn ulUhiyet 
gerc;egi, kainat ve canhla.Jla ili§kisi, goriilen ve goriilmeyen al~mlerle 
alakas1 a<;Iklamyor. Ag1rlik noktasm1 ahiret hayatl te§kil ettigi vakit 
de, diinya hayatl hat.Irlati1arak her iki hayat Allah'a baglamyor ve di
ger ger~eklerle birle§tiriliyor. Aguhk noktasm1 diinya hayatl ile ilgili 
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meseleler te§kil ettigi zaman da durum aynen bOyle oluyor .. . Kur'an' 
daki bu ifade ozellikleri daha sayilamayacak kadar §ekilleriyle boylece 
devam edip gidiyor. 

U';iincu olarak da Kur'an'm takdim tarz1, digerlerinden §U husu
siyetle temayuz ediyor : Kur'an bir ger<;:egin muhtelif yonlerini ve bir
biriyle olan munasebetlerini goz onunde bultmdurmakla beraber, bir 
butunun butUn yonlerinden sadece bir tanesi uzerine onemle egilerek, 
onun Allah'm mizanmdaki ger<(ek ol<(iisune uygun yerini almasm1 sag
llyor. Bunun i<(indir ki Kur'an-1 Kerim'de uluhiyyet g~r<(egi ve ozellik
leri, uluhiyyet ve ubudiyyet problemi her tarafta yaygm halde, butUn 
agirllg1yla gaze <(arp1yor. Bu durum o kadar bariz bir §ekil allyor ki in
san hemen hemen Kur'an'm ana mevzuunun bu ger<(eklerin belirtilip, 
bu problemin a91klanmas1 oldugunu samyor. Aync~ gayb aleminde 
-i<(inde kader ve ahiret hayatl yer almaktadlr-- bariz bir yer i§gal 
ediyor. Sonra insan ger9egine dokunuyor. Kainat ger9egi ve hayatm 
mahiyeti mevzuu birbirine uygun yerler allyorlar ki bu, onlann ha
yattaki fonksiyonuna denk oluyor ... Boylece Kur'an'da bir tek ger.;:e
gin uzerine bas1hp durulinadlg1 gibi, hi<;:-bir ger<(ek de ihmal edilmiyor. 
Bu ger~eklerin sunuldugu sahneler i<(inde hie,; birinin i§areti yok edil
miyor. Nitekim bu ger9eklerden hi<; birisi, islam du§uncesindeki yeri
ni ahrken digerini bastlrm1yor. Biz islam dii§uncesinin esaslan ve ozel
liklerinin birinci k1smmdaki <!dengeli bir du§iince sistemin ba§hgi al
tmda bu hususu a91klami§tlk. Bu denge o kadar ustaca saglamyor ki 
maddi kainata verilen deger, kainat kanunlanmn inceligi ve bu ka
nunlarm intizam1 kar§lsmda duyulan hayret sonuna kadar ilerletilip 
ilahla§tlrmaya kadar vanlm1yor. Nitekim gerek eski zamanlarda ge
.rekse yakm zamanlarda maddi alemi ve tabii kainatl ilahla§tiranlar, 
hep bu a§mllklan yuziinden hataya dii§mii§lerdir. Hayatm esrarengiz
ligi, kendi ba§ma vazifesini yapmas1, hem kendi i~inde hem de kendi 
di§mdaki kainatla uygunluk saglayarak normal gorevlerini otomatik
man yerine getirmesi ba§ dondurucu bir §ekle burundiiriilup te haya
tl ilahla§tlrmaya kadar vardmlm1yor. Nitekim biyolojist ekoller haya
tl tannla§tlracak noktaya varmaktad1rlar. Aynca insanm gizli isti'dad 
ve kabiliyetleri bak1mmdan e§sizligi ve kainatla kar§Illkll i§lerindeki 
enginligi bak1mmdan fevkaladelikleri gozunii kama§tlnp da insanm 
tannla§tmlmasma zemin haz1rlamaz. Veya akl1; idealistlerde oldugu 
gibi ilahla§tlracak kadar biiyiitmez. Bunlann yams1ra hakikat-i ila
hiyye'nin zatlyla ilgili ta'zim, maddi alemlerin varllgml inkara veya 
kii<(iimsemeye kadar vard1rmaz. Ya da Hindu dininde, Budizm'de ve 
H1ristiyanhk'ta oldugu gibi insanm varhg1 inkar edilmez. Kii<(iimsen
mez ... Bu denge islam dii~iincesinin ana damgasm1 te§kil ettigi gibi 
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bu dii.§iincenin dayand1g1 umde ve gen;ekleri anlatan Kur'an-1 Kerim' 
in de ana damgasm1 te§kll eder. Nitekim biitiin bu ozellikler, Kur'an'm 
biricik ii.slubu ic;erisinde e§siz sahnelerin takdiminde a~1kc;a gaze c;arp
maktadir ... i§te bu da Kur'an'a has bir ozelliktir ki, hie; bir be§er iislu
bunda e§ine rastlamak miimkiin degildir .. . 

Dordiincii olarak, Kur'an'm digerlerinden ayi1ld1g1 hususiyet §U

dur: Kur'an'm akl§mda o canhhgm, atllganhgm ve ilhamlar sunan cev
valiyetin yamslra bir incelik, bir kesinlik ve kat'iyyet vardlr. 0, gerc;ek
leri sunarken canhhk ve te's1rli bir giizellik ic;erisinde sunar ... Ki bun
lardan hie; birisine ne be§eri iislUblarda, ne de be§erin ifade metodun
da rastlamak miimkiindiir ... Hem bunun yams1ra da o, gerc;ekleri hay
retengiz bir dikkat ve itina ic;inde kesin olarak ortaya koyar. Bunu ya
parken canhllgmdan ve giizelliginden de hi<; bir §ey feda etmez. Te'sir 
tonuna ve parlakhgma da halel getirmez ... 

Biz bu be§eri iislUbumuzla Kur'an'm ta'kib ettigi metodun izleri
ni anlatarak onun vfunl oldugu engin zevk ummanma vas1l olmak im
kamna sahip degiliz. Aynca «islam Dii§iincesinin Esaslanm ve Husu
siyetleri»ni belirtmek hususunda da Kur'an'm vas11 oldugu zirveye . 
t1rmanmak elimizden gelmez. Zaten biz de bu ara§tlrmam1z1 sadece 
Kur'an'm indigi devrelerdeki hayat orneginden uzakla§ffil§ o nesimi 
havay1 teneffiis edememi§ kalabahk insan kitlelerine takdim etmeye 
~ah§Iyoruz. Hala o Kur'an'm nazil oldugu devredeki havaJI teneffiis 
edemeyen ve Kur'an'm indigi devirlerdeki insanlar gibi o havay1 te
neffiis etmek i<;in gerekli c;abaJI gostermeyen ve degerleri onemseme
yen kimselere takdim etmeye c;ah§lyoruz. Ne var ki Kur'an'm indigi 
devrelerde ya§ayan insanlar, o giin mevcud olan her tiirlii kan§Ikhkla
rm kar§Isma islam cemiyetini kura kura <;Ikiyorlardi... Giiniimiizdeki 
insanlar bizzat Kur'an'm zevk kaynagmdan miistefid olamamaktadir
lar, onun sundugu zevk 1rmagmdan yudumlayarak hususiyetlerini 
kendileri ic;in rehber edinememektedirler ... 

Kur'an akide gerc;egini bazan oyle sahalardan ornekler sunarak 
takdim eder ki be§er dii§iincesinin onlan hatmndan bile gec;irmesi 
miimkiin degildir. Qiinkii bu gibi ornekler, geleneksel dii.§iince formas
yonunun tabiatmdan degildir ve bu noktalara geleneksel insan dii
§iincesinin uzanmas1 imkans1zd1r. 

Bu kabilden olarak En'am suresinde varid olan ilm-i ilahinin ha
kikatl ve sahasl ile ilgili tasvirleri zikredebiliriz : 

c(Gaybm anahtarlan O'nun katmdad1r. Onlan ancak 0 bilir. Ka
rada ve denizde olam da 0 bilir. O'nun ilmi di§mda bir yaprak dahi 
dii§mez. Yerin karanhklannda alan taneyi, ya§l kuruyu -ki apac;1k 
kitabdad1r.,- ancak 0 bilir.)) (En'am, 59) 
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~u gizli aglk topraga serpi§tirilen tohumlann ifade ettigi manayl 
hie; bir zaman b~er miifekkiresi bu §ekilde tasvir edip gozler oni.ine 
seremez. Halbuki bu huslislar, ilmi tasvir hududu igerisindedir. Ama 
bu §iimwiyyeti, ilim ne kadar tasvir hududu ic;erisine yerle§tirmek is
terse istesin asla beceremez. ~ayet be§er dii§iincesi, ilmin §iimulii ic;e
risine giren bOyle bir konu~ tasvir etmek isteyecek olsa muhakkak 
ki insamn deger Olc;iilerine ve dii§iince manbgma uyan yonleri iizerin
de duracaktlr ... Nitekim biz yedinci ciiz'de bu huslislan §Oylece dile 
getirmi§tik : 

((Bu k1sac1k ayet-i kerime'ye hangi yonden bakacak olursak ola
lun aym derecede i'caz ile kar§llWJmz. i§te Kur'an'm ana kaynagml"' 
dile getiren de bu i'cazd1r ... Bu i'caza once mevzuu itibanyla goz ata
hm. Dikkatle baktlg1m1z zaman ilk anda bu soziin bir be§er tarafm
dan soylenmi§ olmayacag1m, be§er damgas1 ta§Imad1g1m hemen gorii
veririz. Be§er dii§iincesinin mahsulii alan eserlerde bu gibi hususlar
dan soz edildigi zaman bu derece eng in ufuklara ula§ma imkam · mev
cud. degildir. Hele mevzu, ilmin §iimulii ve ihatas1 mevzuu olursa ... 
Be§er dii§iincesinin mahsullerinde bu mevzulara dair serdedilen hu
slislann ayn bir ge§nisi ve tarz1 vard1r. Evvelemirde insanoglunun iize
rine dikkat sarfettigi hususlan dile getirmesi ic;in kendi dii§iincelerin
den tamamen uzakla§mas1 laZimd1r: insan dii§iincesi, aga,.c;tan dii§en 
yapragm biitiin yeryiiziindeki sayiSllll dile getirecek giice sahip mi
dir? Hadd-i zatmda bu mesele bile ba§:ang1~ itibanyla insamn zihni
ne gelmez. insan yeryiiziindeki biitiin aga~lardan dii§en yapraklarm 
say1sm1 kendisi ic;in bir delil olarak kullanmayi hatmna bile getire
mez. Binaenaleyh bOyle bir yone ba§ vurmaz. Ve §iimullii bilgiyi ifade 
etmek ic;in bu nevi iislub hususiyetini saglayamaz. Agac;tan dii§en yap
raklann say1sm1 bilmek ancak Yaradana mahsustur. Ve ancak Yara
hcl dile getirir onu. insan dii§iincesi, topra~n kara bagnna ·b1rakllm1§ 
alan bir tohumu iizerinde ne kadar dikkat sarfedebilir? insanoglunun 
bu konuda ula§abilecegi en son bilgi §ekli, topragm kara bagnna atl
lan taneyi gozetmek ve onun geli§mesini kontrol altma almaktlr. ~u 
kadar var ki, topragm kara bagrma gizlenmi§ olan her taneyi incele
mek hie;: bir insanm zihninden gec;mez. Hig kimse bir tane iizerinde 
dikkat sarfetmeyi goze alamaz. Bir taneden ald1~ hareket noktas1yla 
alem§iimw bilgiyi ifade etmeye gall§maz. Ger~ek odur ki, topraga giz
lenmi§ alan tanenin sayiSim bilmek ancak Yaradana mahsustur. Onu 
ifade etmek de yine O'nun §8.mndand1r. 

((Ya§ kuru hi~ bir §ey yoktur» ... 
~u ifadedeki enginlige bak1mz. Be§er dii§iincesi bu huslista ne ka

dar dikkat sarfedebilir? .. . insan aklmm ula§- bilecegi en son merha-
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le, oniinde bulunan ya~ ve kuru ~yadan faydalalll1laktir. Onu ihatah 
bir delil olarak kuJlanmaya gelince; bu nevi ifade tarz1, be~er iislubun
da goriilm~ ve rastlanm1~ degildir. Ya§ ve kuru heqeyi sayan ve hi
len ve onu dile getiren Yaratand1r. 

insanoglu topragm kara bagnnda ·gizlenen, her danenin, dii§en 
her yapragm, ya§ ve kuru ne varsa her§eyin a91k bir kitabda, korun
mu~ bir defterde muhafaza edildigini geregi gibi dti§iinemez. Bunlarm 
ne luzumu vard1r onun i9in? Aynca ne gibi fayda saglayacakt1r ona? 
Biitiin bunlann bir defterde kaytdh olmas1 ne mana ifade eder? Ama 
her ~eyi sayan, tescil eden ve kayda tabi tutan, bu miilkiin sahibi Hak 
Teala'd1r ... K1mse O'nun miilkiinde, O'nun murakabesinden uzak ka
lamaz. O'nun nazannda bizim kii\!iik gordiigiimiiz §eyler biiyiik, basit 
gordtigiimiiz §eyler onemli, gizli gordiigiimiiz ~eyler a~ikar, me9huller, 
ma'lum ve uzaklar yakmd1r ... 

Bu parlak, geni§, derin ve §iimullii manzara .. . Yerytiziindeki bii
tiin ag89lardan dii~en yapraklarm, topragm kara bagnna g6miiltip 
gizlenmi~ bulunan tanelerin ve biitiin kainatta mevcud olan ya~ kuru 
her ~eyin te§kil ettigi bu manzara. insan dii~iincesi ve insarun dikkati 
bu manzaray1 kavrama:va kafi gelmeyecegi gibi, bu goz ve bakl§la da 
onu anlamas1 miimkiin degildir. Allah'm o kendine has ilminin bir bii
tiin halinde a\!1ga 91kt1g1 bu manzarada, O'nun her§eyi kontrol edip 
c;:epec;:evre sard1g1 ve biitiin e~yayt muhataza ettigi gaze 9arp1yor. Me
§iyyet ve takdirinin biitiin e~yaya taalluk ettigi mii§ahade ediliyor .. . 
Biiyiigiin kiic;:iik, zavalhmn efendi, gizlinin ac;:1k, bilinmeyenin bilinir 
ve uzagm yakm mesabesinde oldugu · ...l manzaray1 ... ifade ve duygu 
giiciine sahib olanlar, be§er dii§i.incesinin hududunu ve be~er iislubu
nun ifade kudretinin s1mrlanm idrak edenler gayet iyi bilirler ... Ve 
be§eri tecrtibeleriyle bu gibi manzaralarm bir insan zihninden dogma
yacag-Iru, bu tarz, bu ifadenin be§er kaleminden 91kmayacagm1 gayet 
iyi bilirler. Bu konuda tarti§maya girmek isteyenler i9in i§te meydan ... 
Biitiin be§er sozlerini ara§tlrsmlar ... Buna benzer bir i.islub ve ifade 
·guciine hie;: rastlayabilecekler midir? ... Gerek bu a yet-i kerime, gerek
se Kur'an-1 Kerim'in ba§ka yerinde varid olan buna benzer ayetler ~u 
yiice kitabm kaynagm1 bilmek ic;:in tek ba§ma kafidir. .. Bu arada bir 
de bu k1sac1k ayet-i kerime'ye bizzat ifade giicii ve san'at yoni.inden 
bakallm ... Boyle bir fikirle yola c;Iktlgimiz zaman insanoglunun ula§
masl asla mtimkiin 9lmayan son derece bir uygunluk ve giizelligin te~
kil ettigi yiice ufuklarla kar§Ila~mz : 

«Gaybm anahtarlan O'nun katmdad1r. Onlan ancak 0 bilir.» ... 
Uzak mesateler, ufqklar ve mutlak bilinmezliklerin te§kil ettigi 

derinlikler ... Zamamn ve mekanm bagrmda ... ge9mi~te, halde ve ge-
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lecekte ... Hayat hadiselerinin i<;erisinde, vicdanlarda yer eden inanc;:
larda. 

<rKarada ve denizde olam bilir» ... 
Gorillen alemde ... ~i.imul ve geni§lik .. . Uzun mesateler ... Ufuklar 

ve derinlikler.. . Bunlar da t1pk1 gori.ilen alemde kar§Ila.§Ilan o uzun 
mesateler, ufuklar ve gizlilikler dolu gayb aleminin derinliklerine uy
gun tarzda ... 

«O'nun ilmi di§mda bir yaprak dahi di.i§mez» ... 
Oli.im ve yok olma hareketi. .. Hayattan yokluga, yi.ikseklerden 

a§agllara di.i§me hali... 
«Yerin karanllklannda olan daneyi» ... 
Dipten yi.izeye dogru geli§en ... Gizlilikten patlamaya ve dagilma

ya dogru si.iren bi.iyi.ime ve degi§me hareketi. .. 
<<Ya§I kuruyu - ki apag1k kitabtadir- · ancak 0 bilir)) ... 
Aleffi§i.imul_ bir ta'mim ... Hayat1 ve oli.imi.i ic;:ine alan, geli§meyi 

ve y1pranmaYl ihtiva eden ve bi.iti.in canlllan kaplayan bir ta'mim ... 
Kimdir bi.iti.in bunlan bu en gi.izel §ekliyle var eden? ... Bu uygun

lugu ve gi.izelligi yoktan meydana getiren. §u k1sa ayetlerden bi.iti.in 
bunlan son derece bir gi.izellikle meydana getiren Allah'tan ba§ka kim 
olabillr? ... 

Allah'm ilminin geni~ligini §U ayet-i kerime de aym tarZda beyan 
buyuruyor : 

«Yere gireni de bilir, yerden c;:1kam da. Gokten ineni de bilir, goge 
yi.ikseleni de 0, Gafur'dur; Rahim'dir.'' 

insan §U birkac;: kelime ic;:erisind~, gozler oni.ine serilmi§ olan ac;:1k 
sayfalara bak1yor.. . Baklyor da tuhaf bir e§ya y1g1ru hacimlerden, §e
killerden, resimlerden, manalardan mi.ite§ekkil bir ki.itle kaqismda bu
luyor kendisini. .. Hayal gi.ici.i ula§am1yor ona bir ti.irli.i ... 

~ayet bi.iti.in yeryi.izi.i sakinleri toplanarak hayatlanm bir an ic;:in
de kainatta meydana. gelen §eyleri ara§tmp saym_aya v~kfetmi§ ve aye
tin ifade ettigi gerc;:ekleri anlamaya <;all§ml§ olsalard1, ger<;ek odur ki 
hepsi de onlan say1p ara§tlrmaktan aciz kallrlard1. .. 

~u bir anllk zaman ic;inde nice §eyler giriyor topragm kara bag
rma? ... Ve o bir anllk saniye i<;inde yine neler neler <;Ikanyor goklerin 
derinligine dogru? N eler iniyor neler, bir an i<;erisinde gokten? . . . Ve 
kim ne bilir neler <;1kt1~ru aym anda g6klerin enginligine? ... 

Nice §eyler giriyor topragm kara bagnna ;. . . ~u yeryi.izi.ini.in ko-
§esinde bucagmda her an kas; dane saklamyor topragm bagrma? .. . 
Topra~n birbirine kan§ml§ derinliklerinde kac; kurtc;:uk dola§Iyor? .. . 
Ka<; ha§ere giriyor tekrar deligine? Ka<; bOcek, kac;: si.iri.ingen ve zararh 
varllk dola§Iyor topragm derinliklerinde? ... ~u geni§ yeryi.izi.inde nice 
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su damlaciklan, gaz atomlan ve elektrik atomlar1 gomtiliip gidiyor top
ragm derinliklerine? ... Nice .. . Nice . .. §eyler giriyor topragm kara bag
rma? .. . Ve biitiin bunlan izleyen ilahi nazar hiG uy~madan hepsini 
de kontrol ediyor .. . 

Neier ~!lkiyor toraktan neler? .. . Hangi kaynaklar co§arak ak1yor 
topragm bagnndan? ... Ka~ volkandir ki fi§kmyor derinliklerinden? ... 
Ne kadar . gaz ~1k1yor asiimane dogru? ... Ne kadar gizli §eyler ac;1ga <;1-
kiyor her giin? ... Kac; ha§ere kimbilir §U anda deliginden di§an atmak
tadir kendisini? ... Ne kadar, ne kadar bilinen veya bilinmeyen §ey
ler?. .. insanlarm gordiikleri veya gormedikleri nesneler ortaya doktil
mektedir §U anda? .. . 

Neier iniyor neler §imdi gokten? ... KaG damla yagmur iniyor yer-
lere? ... Kac; §im§ek c;ak1yor? .. . Ne yak1c1 l§mlar yay1llyor kainattmi-
za? ... Ne kadar aydmlaticl ziya dag1llyor ya§ad1g1miz aleme? ... Ne htik-
miine boyun egilen kaza ve kaderler cereyan etmektedir diinyamiz
da? ... Ne rahmet §Ua.landir ki mevcl'ldatl kapllyor da bir tak1m kul
lan aydmllga daldmyor? .. . Ne kadar nz1k dag1t1yor Allah kullarmdan 
diledigine, kim bilir? .. . Daha neler neler ki Allah'tan ba§ka kimsenin 
saymaya gticii yetmez? ... 

K~ nefes ytikseliyor §imdi semalara dogru? ... insanoglunun bil
medigi nice varllklar, otlar, hayvanlar veya ba§ka yaratiklar tarafm
dan tenefftis edilen hava goklere dogru yiikseliyor? .. . Nice dualar edi
liyor ki §U anda, yiikselen bu sesleri yiicelerin yiicesinde Allah'tan ba§
ka duyan, i§iten yok bile? ... 

Kac; yaratlgm ruhu allmyor I}U anda? ... Bizim bildigimiz veya bil
medigimiz nice canlar goc;iiyor yiice yaradanma? ... Allah'm emriyle nice 
melekler yiikseliyor semavatm eJ:?,ginliklerine bir ruh ile birlikte? .. . 
Nice ruh var ki kanatlanmi§ uc;uyor Allah'm e§Siz ve hududsuz miil
ktinde kimse bilmez ondan ba§ka? .. . 

Hem, ne kadar buhar 1smarak yiikseliyor l?imdi denizlerden? Her 
canlmm cisminden ne kadar gaz di§an 91k1yor? ... Daha neler neler? ... 
Kimbilir dualarm saJlSim yine O'ndan ba~ka? . .. 

Bir tek saniyede neler oluyor neler? ... Nerede be§er bilgisi, nere
de istatistik uzmanlan, §U bir saniyede olan §eyleri saymaya, hesabla
maya uzunca bir omiir harcasalar, acaba lalfi gelecek mi? ... Halbuki 
Allah'm geni§, engin ve mutlak olan ilmi her zaman ve mekanda her 
an alan §eyleri eksiksiz ihata ediyor ... Her kalb ve ic;inden gec;en biitiin 
niyyetler, kalbin akl§l ve vuru§u biitiinii Allah'm gozetimi altmftadlr. 
0, yine de biitiin bunlan bag1§lar ... <;iinkii : 

«0, Gafur'dur; Rahim'dir ... " 
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i§te Kur'an ayetlerinden boyle bir ayet bile bu kitabm bir be§er 
kelarm olmad1gmi biitiin c;:Iplakhgi ile gozler online serer. <;iinkii bu 
nev'iden bir tabii tahayyiil, bir be§er kalbine miimkiin degildir gel
mez. Boyle bir tabii dii§iince sistemini insan zihni asla tasavvur ede
mez. Bir tek dokunu§la biitiin noktalara temas etme giicii yalmz ve 
Allah'm san'atmda tecelli zemini bulur ki, bu mevcudatta O'nun e§i
ni ve benzerini bulmak miimkiin degildir ... 

Aynca bu Kur'an'm ta§1d1g1 ilahi damga onun basit ve kiic;:iik bir 
§eyi veya hadiseyi c;:ok biiyiik ve onemli bir gerc;:ek igin delil olarak 
kullanmasmda da gosterir kendisini. Hadd-i zatmda istidlal ic;:in kulla
mlan o kiic;:iik ve basit §ey c;:ok biiyiik hakikatler ihtiva etmektedir ki, 
konunun biitiin · biiyiikliigii ve geni§ligi ic;:inde gizlenmi§tir. Ve mevzua 
tamarmyla uygundur. Nitekim bu ozellik, Hak Teala'mn §U miibarek 
kelammda belirmektedir : 

«Sizi Biz yarattlk, hala tasdik etmeyecek misiniz? ~imdi gord-ii
niiz mii doktiigiiniiz meniyi? 

'Siz mi yaratlyorsunuz onu yoksa Biz miyiz yaratan? 
Aramzda tiliimii Biz tn.l~dir ettik. Ve Biz diledigimiz §eyi yerine 

getirmekten aciz degiliz. 
K1hklanmz1 degi§tirmeye ve bilmeyeceginiz bir surette sizi yarat

'maya da giiciimiiz yeter. ilk yaratlh§IlllZI bildiniz herhalde. Oyleyse 
dii§iinseniz ya ... (Vak1a, 57- 62) 

Bildirin Bana §imdi ic;:mekte oldugunuz suyu. Siz mi indirdiniz 
onu buluttan, yoksa Biz miyiz indiren?. .. (Vakm, 68 - 69) 

~imdi c;:ak1p yakmakta oldugunuz ate§i haber verin Bana. 
Onun agacm1 siz mi yarattlmz yoksa Biz miyiz yaratan? 
Biz bu ate§i bir ibret ve sahradaki yolculara bir menfaat k1ld1k)) ... 

(Vak1a, 71 - 73) 
Vak1a bu kitab-I Miibih be§erin al1§tlg1 §eylerden ve her an te

kerriir eden hadiselerden kainatla ilgili biiyiik kaziyyeler ortaya koyu
yor. Ve bu kaziyyeler de mevcudattaki 'ilahi' kanunlan ac;:1khyor. 0 
kanunlardan geni§ ve §iimullii bir inane;: sistemi ortaya c;:Ikiyor, mev
cudat ile alakah miikemmel bir tefekkiir orgiisii kuruyor. Aynca bu 
kanunlardan bir dii§iince ve gorii§ metodu ortaya g1k1yor, ruhlara ve 
goniillere hayat veriyor, hislere ve duygulara bir uyarukhk getiriyor ... 
Evet §U mevcudatta tezahiir eden hadiselere kar§I uyamk bir baki§ 
tarz1 veriyor ki, insan daha once bu hadiseleri sabah ak§am mii§aha
de ettigi halde bir tiirlii farketmiyor o incelikleri. Kendi ic;lerinde de 
bir uyamkhk te§ekkiil ettiriyor ki, insan onunla, benliginde cereyan 
eden biitiin fevkalade hari~alan gtirebiliyor ve izah edebiliyor ... 

Kur'an; insanlan kendill:ginden cereyan eden ba§Ibo§ hadiselerin 
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eline birakmadigi gibi mahdud ve ender . olarak cereyan eden bir hu
susiyet arzeden mucizelerin de eline terkedemez .. . Aynca kendi var
llklanmn di§mda deliller, mucizeler ve harikalar ara§tlrma miikellefi
yetine sokmad1g1 gibi all§tlklan ve all§madiklan, bilinen ve bilinme
yen alemler ile alakah fevkalade olaylarm eline de teslim etmez. 
Kur'an; insanlan karmakan§Ik felsefi dii§iincelerle, anl~Ilmaz zihni 
problemlerle veya hi9 kimsenin kudreti dahilinde bulunmayan ilmi 
tecriibelerle h~r u ne§ir ederek nefislerinin derinliklerinde bir akide 
sistemi kurmak ve bu akideye dayall bit hayat ve kainat anlaYI§I te'
min etmek i9in ... uzaklara gottirmez ... 

Hakikatta kendileri bir ilahi san'atm eseridirler. <;evrelerinde bu
lunan kainat, bu san'atm ibda' ettigi bir kudret eseridir. Hakk'm kud
ret elinin ibda' ettigi her §eyde bir mucize gizlidlr .. . Ve bu Kur'an da 
0 kudret elinin indirdlgi kitabd1r. Binaenaleyh bu kitab, insanlan ken
di benliklerinde ve gevrelerinde bulunan kainata serpl§tirilmi§ .olan 
ger9eklerdeki mucizelere dondiiriiyor. Onlara alu~ageldikleri §eylerdeki 
harikalan gosteriyor. Her giin rastlay1p da derunundaki i'caz1 ve iis
tiinliigii anlamad1klan §eylerdeki! ... Zira onlar, bu ger<;eklerle her 
zaman kar§lla§tlklan i9in onlardaki harikaYI ve mucizeyi goremiyor
lar ... i§te Kur'an burada onlarm ellerinden tutuyor, gozlerini a<;l¥Or 
ve e§yadakl deh§etengiz harikalan hirer blrer g6steriyor kendilerlne. 
Yoktan var eden kudretin s1rrm1. E§Siz vahdaniyyet s1rrm1 .. . Onlann 
kendi benliklerinde faaliyet icra ettigi gibi, c;evrelerinde bulunan kai
natta da icra-i faaliyet eden ve iman i§aretleri t~1yan akide delilleri
ni vicdanlara yerle§tiriyor. Ezeli kanundaki esran a<;Ikhyor. Veya daha 
ince bir ta'birle bunlara kar§l f1tratlanm uyanyor ... 

i§te, bu metodu ta'kib ediyor Kur'an; oniara bizzat kendi nefis
lerinin yaratllll}mdaki yoktan var edici kudretin clelillerini a<;1klarken .. . 
Kendi elleriyle ektikleri tohumu ... igtikleri suyu ... Yaktiklan ate§i. .. 

I 

Aym metodu ta'kib ederek ac;1khyor ... Biittin bunlar; all§ageldikleri 
hayatta her an kar§Ila§tlklan basit hirer olaydir. Oyle ama Kur'an 
hayatm sonunu da aym §ekilde ag1khyor onlara. Bu diinyadaki haya
tm son bulup ebedi alemdeki hayatm ba§laYI§Ini bOyle anlatiyor. Her
kesin mutlaka bir giin ka.r§Ila§acagi hadiseyi. .. Hilenin ve oyunun so
kemedigi am ... Ve btittin canhlann mutlak ve hakim kudretin kar§I
smda aym §ekilde durdugu, g1plak hakikatla yiiz yiize geldigl gergek
leri ... Kesin hattm Gizildigi ve ((Irpmmamn, yalvarmamn para etme
digi am... Biitiin maskelerin dti§tiigti , btitiin perdelerin silinip yok ol
dugu am ... 

Kur'an'm be§er f1tratma hitab edi~ metodu bile bu kitabm ana 
kaynag1m gosteren bir delildir. Evet onun <;Ikt1g1 kaynak da, kainatm 
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sudur ettigi kaynagm ayms1d1r.. . Kur'an'm yap1 tarz1 tlpkl kainatm 
yaplll§ tarz1 gibidir. Kainatta en basit maddelerden girift §ekiller or
taya ~lkar, komple yarat1klan ne§'et eder ... Kainatm ana maddesi ola
rak bilinen atom ... Hayatm temeli olarak kabul edilen hiicre .. . Atom 
bunca kii~iikliigiine ragmen bir mucizedir ba§hba§ma... Hiicre bunca 
bilinmezligine ragmen apayn bir muammad1r ... Burada Kur'an insan 
tarafmdan ah§llagelmi§ en basit maddeden en biiyiik akide sistemini 
ve en §iimullii kainat anlaJl§lm kurmak i~in malzeme ~1kanyor .. . Evet 
herkesin kendi ba§ma deneyebilecegi §eylerden ... Soydan .. . Ekinder. .. . 
Sudan ... Ate§ten ... ve oliimden ... Hangi insan vard1r yeryiiziinde ki, 
bu sayllan §eyleri gormemi§ olsun? ... Tecriibe stoklan arasmda bunla
rm yeri bulunmasm? ... Hangi magara devri insam be§eri hayatla, ne
bati hayatm nas1l meydana geldigini gormemi§tir? ... Suyun nasll in
digini, ate§in nas1l yand1gm1 ve insamn nas1l oldiigiinii gormemi§ olan 
bir insan tiirii var m1dlr yeryiiziinde? ... i§te herkesin bildigi ve gar~ 
diigii bu malzemelerden Kur'an bir akide yap1s1 kuruyor ... <;iinkii 
Kur'an, her devrin insamna hitab ediyor ... ~u sayd1g1m1z malzemeler, 
hadd-i zatmda GOk basit ve onemsiz olmasma ragmen kainatm en bii
yiik ve miihim hakikatlanmn ba§mda gelir. Rab'bani s1rlann en onem
lilerindendir. Bu malzemeler c;ok basit olmalanna ragmen her insamn 
f1tratma hitab ederler. Ve hadd-i zatmda bu malzemeler biitiin diinya 
bilginlerinin iizerinde etiid yapacaklan onemli §eylerdir ... 

Biz bu Kur'an'm ana kaynagma delalet eden tabiat1 ve mahiyeti 
ile ilgili daha deriil ve geni§ ac;1klamalara giri§ecek gii~te degiliz. Su
renin akl§ yoniine donmek i~in bu kadarhk a c;1klamay1 yeterli bulu
yoruz ... 

Ve en dogruyu soylliyor ulu Allah : 
«Bu Kur'an Allah'tan ba§kasl tarafmdan uydurulmU§ degildir ... 
Senin i~in , «onu uydurdu )) diyorlar oyle mi? De ki : Onun sure-

lerinden benzer bir sure meydana getirin, iddiamzda samimi iseniz, 
Allah'tan ba§ka c;aglrabileceklerini:;>;i de c;agmn.1> 

Ayetin seyri bu a<91kc;a meydan okuyu§tan sonra miinaka§aya dal
mak istemiyor. Ve doniip, onlann zandan ba§ka bir §eye tabi olma
dlklanm, bilmeden hiikiim verdiklerini ac;1kllyor. Halbuki hiikiim ver
meden once bilgi edinmi§ olmak gerekir. Verilen hiikmiin miicerred 
bir tahmine ve hevese dayanmamas1 icabeder. Hem burada hakkmda 
hiikiim verdikleri §ey Kur'an ile vahyedilmi§ olan gerGeklerdir. Kur'an'
daki va'd ve azabm dogru olup olmad1g1d1r. Onlar bu gerc;ekleri ya
lanlarken, dayanak olarak ald1klan hie; bir bilgi yoktur. Burada ser-

edilen azablarm vukuu ile ilgili bir ac;1klama da yoktur ellerinde : 
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Hayu onlar ilmini kavrayamacilklan hakk1 reddettiler, encamma 
ak1l erdiremedikleri §eyleri yalan sayd1lar ... 

Onlann buradaki durumu, kendilerinden once ge\!en mii~riklerin 

durumu gibidir. Rablanna §irk ko§an zalim mii§riklerin. Dii§iinenler 
dii§iinsiin bakalun nasil oldugunu, ge\!ffii§ mii§riklerin akibetinin? ... 
Dii§iinsiinler de sonradan gelenlerin varacaklan hakiki durumu anla
smlar: 

((Onlardan evvelkiler de boyle yapmi§lar, onlar da hakki yalan 
saymi§lardL Zalimlerin ak1betine bir baksana ... » 

Onlann \!Ogunlugu tahminlerin pe§inden gidip, bilmedikleri §ey
leri yalanlad1klarma gore aralarmda bu kitaba inananlar da bulun
maktadir. Demek, hepsi birlikte yalanlamiyorlar §U halde : 

«Onlann i\!inde buna iman edenler de vard1r, iman etmeyenler 
de. Rabbm miifsidleri ,daha iyi bilir ... » 

Miifsidler (bozguncular) inanmayanlardir tabii. insanlarm ger
\!ek Rablarma inanmay1p O'ndan b~kasma kul oldugu kadar hi~ bir 
zaman yeryiiziinde fesad yaygmla§mami§tlr. Yeryiiziinde bozguncu
luk; Allah'tan ba§kasma kulluktan dogar. Nas1l olursa olsun insanla
rm hayatmda bundan daha kotii bir §ey yoktur. Biitiin kotiiliikler bun
dan sonra gelir .. . Nefsin ve ba§kalarmm hevesine uymak kotiiliigii. 
Sahte tannhkhn yerle§tirmek ir;in her §eyi bozan, dag1tan sahte yer
yiizii tannlarmm kaim olmas1 kotiiliigii hep bu kotiiliikten sonra ge
lir ... Yeryiiziiniin sahte tannlan once insanlarm ahlak1ru, ruhlanm 
dii~iince ve mefkurelerini bozarlar ... Sonra mallanna ve menfaatlan
na dokunurlar ... Bunu da s1rf kendi sahte ve yapmac1k tannllklanm 
siirdiirmek i\!in yaparlar. Ve gerek modern, gerekse klasik cahiliyyet 
tarihi · bu imans1z bozgunculann ortaya \!Ikard1g1 fesad ornekleriyle 
dolup ta§maktadir. 

A.yet-i kerime onlann bu kitaba kar~l tutumlanm belirttikten son
ra , hitabml Rasulullah'a \!eviriyor, yalanlayiCilarm yalanlamasmdan 
miiteessir olmamasm1 bildiriyor. Onlardan elini <;ekmesini, yaptlkla
rmdan uzak oldugunu, kendisinin dogrudan dogruya hakka dayandi
gmi a c;1k, sec;ik ve kesin olarak a c;Iklamasmi belirtiyor : 

ccSeni yalanlarlarsa : Benim yaptlgur.. bana, sizin yaptlgm1z size
dir. Siz benim yapt1g1mdan sorumlu degilsiniz, ben de sizin yaphgi
mzdan sorumlu degilim. de. » 

Bu ayet, onlarm vicdanlarma temas ediyor. Onlan kendl yaptlk
lanyla ba§ba§a b1rak1yor. Bunu da 0 korkunc; akJbeti a\!Ikladiktan 
sonra yap1yor. Bu, tlpk1 sizinle birlikte yiirilmek istemeyen yavrunuzu 
yolun ortasmda kendi ba§ma b1rakmamz, sizden hi~ bir dayanak bul
madan kendi akibetini kendisinin ta'yin etmesi, terketmeniz gibi bir 
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.,ey ... <;ogu kerre bu tarz tehdid metodu ba§anh olur ... 
Ayet-i kerime aki§ma devam ederek onlardan bir kiSmmm Rasu

lullah'I kulaklanyla dinleyip, kalbleri kapah olarak durduklanm anla
tiyor. Onlar, gozleriyle Hz. Peygambere bakiyorlar ama basiretleri ka
panmi§tlr. Onlar, duyduklanm anlnm1yor ve hi~ bir §ey gormiiyorlar. 
Yolun dogrusunu da bir tiirlii farkedemiyorlar : 

«Onlardan sana kulak verenler vard1r. Fakat sen sag1rlara i§itti
rebilir misin? Hele ak1llan da almazsa? 

Aralarmdan sana bakanlar da nr. Sen korlere (iistelik) basiretle
Ii de bagh ise, yol g.Osterebilir misin? ... » 

Duyup da ne; duyduklanm anlamayan, bak1p da gordiikleri §ey
leri fark edemeyen bu yaratiklar .. . Evet, bunlar her zaman ve her yer
de pek gokturlar. Rasulullah ise onlara bir §ey yapabilecek degildir. 
<;iinkii onlann hisleri ve uzuvlan, kafalan ve kalbleriyle ilgi kurama
yacak kadar siliktir. Sanki onlar muattal kalmi§ da vazifelerini yapa
rnaz olmu§lardlr. Rasulullah (s.a.) da sag1rlara i§ittirecek, korlere gos
~erecek degildir. <;iinkii bunu, ancak ve ancak Allah Teala yapar. Al
lah Teala ise kanununu yerle§tirmi§ ve halk1 bu kanunlarla ba§ba§a 
buakml§tlr. Onlara kafa vermi§, kulak vermi§, goz vermi§, dogru yolu 
bulsunlar diye ... ~a yet onlar, bu vas1talan atalete mahkum etmi§ler 
:.se ba§lanna elbette ki degi§meyen ilahi hiikmiin geregi gelecektir. Ve 
adaletli cezaya 9arptmlacaklard1r. Ve Allah onlara asla zulmedecek de
-ildir : 

((~iiphesiz ki Allah, insanlara hie; bir §ekilde zulmetmez. Fakat in
sanlar kendi kendilerine zulmederler» ... 

Bu son ayette Alalh'm yiice Rasillii teselli edilmektedir. Hz. Pey
uamberi ve getirdigi ger~ekleri yalanlamalan kar§lSmda Rasulullah'm 
duydugu Sikmtiy1 izale etmekte, bunca beyan ve ilandan sonra onla
rm hala inad gostermeleri kar§lSmdaki iiziintiisiinii bertaraf etmekte
dir. Allah Teala onlarm hidayete eremeyi§lerinin, kendisinin ~all§ma
larmdaki eksikliklerden otiirii olmad1gm1 bildirmekte ve ta§1d1g1 ger
~eklerde bir eksiklik olmad1gm1 beyan etmektedir. Sadece onlar kor ve 
ag1rd1rlar. Gozleri ve kulaklan ise yalmz ve yalmz Allah a~ar. Bu; 
amamen davanm ve dava adammm vazifesinin di§mda Allah'a mah
tis bir §eydir. 

Aynca bu ayette kullug;.m hududu ve tabiati kesin olarak c;izil
.nekte, kar§Ilanndaki kimse Allah'm yiice Rasulii bile olsa kullukla 
j'aratic11Igm c;ok ayn §eyler oldugu belirtilmektedir. Allah'm Rasulii 
de sadece Allah'm kullanndan bir kuldur ve kullugun hududu di§ma 
1kacak hig bir giice sahib degildir. .. Biitiin i§ler sadece ve sadece Al

.ah'm katmdad1r ... (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, VII, 562- 582) 
-----oOo-- -- -
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41 -- Sayet seni yalanlarlarsa : Benim yaptlg1m ba
na, sizin yaptlgm1z sizedir. Siz, benim yaptlg1mdan uzak
Slniz, ben de sizin yaphg1n1zdan uzag1m, de. 

42 - i<;lerinde sana kulak verenler vardlr. Fakat sen 
sag1rlara i~ittirebilir misin? Dstelik alnllan da hi<; ermi
yorsa. 

43 -- i<;lerinde sana ba:ka.nlar da var. Korlere sen mi 
yol gosterceksin? 1Jstelik hi<; gormuyorlarsa. 

44 - Dogrusu, Allah insanlara hi<; zulmetmez, ama 
insanlar kendilerine zulmederler. 

Sen mi Duyuracaksm Sagrrlara? 

Allah Tea.la, peygamberi (s.a.) ne §Oyle buyurur: Eger bu mti§
rikler seni yalanlarlarsa onlardan ve onlarm i§lerinden uzakla§. Ve : 
11Benim yapt1g1m bana, sizin yaptlgm1z sizedir, de.n Ba§ka bir ayette 
Allah Teala §6yle buyurur: uDe ki: Ey kafirler, ben sizin tapmakta 
olduklanmza tapmam. Benim tapt1g1ma da siz tapmazsm1z. Ben de 
sizin taptlklanmza tapacak degilim. Benim tapt1g1ma da sizler tapa
cak degilsiniz. (0 halde) sizin dininiz size, benim dinim banad1r.n (Ka
finln, 1 - 6). Hz. ibrahim ve ona tabi olanlar da mti§rik olan kavim
lerine §6yle demi§lerdi : 11Biz sizden ve Allah'1 b1rak1p taptigm1z ba§
ka §eylerden uzag1z. Sizi inkar ediyoruz. Yalmz Allah'a inanmcaya 
kadar bizimle sizin aramzda ebedi dti§manllk ve ofke ba§ g6stermi§
tir.n (Mtimtahme, 4). 

Allah Teala : ((ic;lerinde sana kulak verenler vard1r .. n buyurur ki 
onlar senin gtizel soztinti, Kur'an-1 Azim'i, kalblere, bedenlere ve din-
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Jere faydah , fasih, Slhhatli sozlerini dinlerler. Ashnda bu, bi.iyiik ol~i.i

de yeterlidir. Ama bu sozden istifacte ne sana ve ne de oniara ait de
gildir. Zira sen, sag1rlara i§ittiremezsin. Aym §ekilde Allah'm diledik
leri di§mda sen bunlar1 hidayete erdiremezsin. 

Allah Teala : ((i~lerinde sana bakanlar da var. )) buyurur. Onlar 
sana, Allah'm sana vermi§ oldugu vak~r ve teenniye, gi.izel simaya, 
yi.ice ahlaka, akll ve basiret sahipleri i~in senin peygamberligine a~Ik· 

~a delalet eden delillere bakarlar. Ba§kalanmn baktlg1 gibi sana ba
karlar. Ancak ba§kalan i~in meydana gelen hidayet onlar i~in husille 
gelmez. Sana, ancak inananlar vakar gozi.iyle bakarlar. Katirler ise 
hakaret gozi.iyle sana bak1yorlar. ccSeni gordi.ikleri vakit : Bu mu Allah'
m gonderdigi el~i? diye alaya almaktan ba§ka bir §ey yapmazlar. Ger
~ekten tannlanm1z i.izerinde direnmeseydik, bizi az kalsm onlardan 
saptlracaktl, derler. Azab1 gordi.ikleri vakit, kimin yolunun sap1k ol
dugunu bileceklerdir.» (Furkan, 41- 42) . 

Sonra Allah Teala haber veriyor ki, baz1lanm Hz. Peygamber ile 
hidayete erdirmi§, korli.igtinti gidermi§, kor gozleri, sag1r kulaklan, ki
litli kalbleri ac;m1§ ve diger bir k1sm1ru da !mandan sapt1rm1§ olmakla 
birlikte asla hi~ kimseye zulmetmez. 0, mtilktinde diledigiyle tasar
rufta bulunan hi.iki.im sahibidir. Yaptlgmdan sorulmaz. Ama ilmi, hik
meti ve adaleti ile onlar sorulacaklard1r. :Bu sebepledir ki : ccDogrusu 
Allah, insanlara hie; zulmetmez, ama insanlar kendilerine zulmeder
ler.)) buyurmu§tur. Ebu Zerr'in, Hz. Peygamber'den rivayet ettigi bir 
lladiste Allah Rasillti Ra'bbmdan §Oyle rivayet eder: Ey kullanm, Ben 
zulmi.i kendime haram etim, sizin aramzda da haram k1ld1m. Birbiri
nize zulmetmeyin. Nihayet sonunda §0yle buyurdu : Ey kullanm, i§te 
§Unlar amellerinizdir, onlan sizin ic;in sayd1m. Sonra onlan size tam 
olarak veririm. Kim, haytr bulursa; Allah'a hamdetsin. Kim de, ha
yirdan ba§ka bir §ey bulursa; kendinden ba§kasmi ay1plamasm. Ha
disi Muslim uzunca rivayet etmi§tir . 

......... / '"""£;." J"' /.,/J,.}. ""' ~ """" /t? _,,...,.,_ 00-' -') '•/ ., c.\,.... .. \ \ ~ -:' • \"" · .. • .-: "., '"' "'.. \ "'·\\. .. -'\,.... O:A\/C\"') ~ V. > ~ "' "' 
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®~~\j~~' 
45 - 0 giin, Allah onlan sanki diinyada giindiiziin 

sadece bir saat kalml~lar gibi toplaymca; birbirlerini ta
nirlar. Allah'a kavu~may1 yalan sayanlar ziyana ugrami~
lardlr. Onlar hidayete ermi~ler de degillerdi. 

Tefsir . C. VIII F' . 240 



3e<36 iBN KESIR (Ciiz: 11; Sure: 10 

Allah Teala burada : .sanlara k1yametin kopmasm1, kabirlerinden 
kalk1p k1yamet sahasmda topbnmalanm hatlrlatlyor. Onlar burada 
toplandlklannda sanki dunyada gunduzun sadece bir klsmmda kalml§ 
gibidirler. Allah Teala ba§ka ayetlerde §byle buyurmaktad1r: «Ve on
lar onu gord'ukleri gun (dunyada) sadece bir ak§am veya bir ku§luk 
vakti kalmi§ gibi olurlar.» (Naziat, 46), ((Sur'a uflendigi gun, i§te o 
gun, gozleri korkudan govermi§ olarak su~lulan toplar1z. Aralannda 
gizli gizli konu§arak : Siz dunyada sadece on gun egle§tiniz, derler. 
Soylediklerini Biz daha iyi biliriz. En ak1lhlan da : Sadece bir gun eg
Ie§tiniz, der.» (Taha, 102-104), «Kiyametin kopacag1 gun suc;lular bir 
saattan ba§ka kalmad1klarma yemin ederler. i§te onlar, boylece aida- · 
tlllp dondurulurler . Kendilerine bilgi ve imfm verilenler : Andolsun ki; 
Allah'm kitabmda yaZilan o yeniden dirili§ gunune kadar kald1mz. i§
t e bu, yeniden dirili§ gunudur. Ama siz bilmiyordunuz, derler.» ('Rum, 
55-56) . Butiin bunlar, ahiret yurdunda dunya hayatmm c;ok k1sa bu
lunacagmm delilleridir. Ba§ka bir ayette de Allah Teala §Oyle buyurur : 
((Buyurdu ki : Yeryuzunde kac; y1l kaldm1z? Bir gun veya daha az bir 
sure kald1k, sayanlara sor, derler. Buyurdu ki : <;ok az bir sure kaldl-
mz. Ke§ki bilseydiniz.» (Mu'minun, 112-114) . . 

Allah Teala : «Birbirlerini tamrlar. » buyurur ki, ogullar babalan 
ve akrabillar da birbirlerini dunyada oldugu gibi tamrlar. Fakat her
kes kendisiyle (kendi nefsi ve derdiyle) me§guldur. Allah Teala ba§ka 
ayetlerde §6yle buyurur : «Sur'a uflendigi zaman o gun aralanndaki 
soy yakmhg1 fayda vermez, birbirl~rine bir §ey de soramazlar. >> (Mu' 
minun, 101), <<Hi~ bir yakm bir yakma soramaz. Yalmz birbirlerine 
goster ilirler. Suc;lu ki§i, o gunun azabmdan kurtulmak ic;in ogullanm 
feda etmek ister. E§ini ve karde§ini, kendisini barmdirffii§ olan siilale
sini. Ve yeryuzunde bulunan herkesi. Fakat ne mumkun, c;unku o ha
lis alevdir ... » (Mearic, 10-15). 

Allah Teala'nm : «Allah'a kavu§may1 yalan sayanlar, ziyana ug
rann§lardir. · Onlar hidayete ermi§ de degillerdi. » kavli << Yalanlayanla
rm o gun vay haline ! >J (Murselat, 15) kavli gibidir. Zira onlar, k1yamet 
giinu kendilerini ve ailelerini kaybetmi§lerdir. i§te bu en ac;1k bir zi
yandlr, en buyuk kaJlptlr. Hasret ve pi§manllk guniinde sevdigi ile 
aras1 aynlanm ziyanmdan daha buyuk bir ziyan ve kay1p var m1d1r? 
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46 - Onlara va' dettigimizin bir kism1n1 sana goste
ririz, veya seni (dunyadan) ahnz. Onlarm donlil?U bize
dir. Allah onlann yaptiklanna ~ahiddir. 

47 - Her ummetin bir ra:sulii vardlr. Onlarm rasUl
leri gelince aralannda adaletle hii·kmedilir. Ve asla zul
me ugratllmazlar. 

Allah TeaJa Rasulii (s.a.) ne hitaben §6yle buyurur : Onlara va'
dettigimiz azabm bir kismm1 sen hayatta iken goziin onlar yoniin
den aydm olsun diye onlardan intikam almak suretiyle sana gosteri
riz, veya seni diinyadan almz. Nasil olsa onlarm donii§ii ve varacak
lan yer Bizedir. Allah senden sonra onlann yapagelmekte olduklan 
amellerine §ahiddir. 

Taberani der ki : Bize Abdullah ibn Ahmed' in... Huzeyfe Fbn Esid' 
den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine gore; o, §Oyle bu
··urmu§tur: Dun, §U ta§m yamnda ilkiyle ve sonuyla ummetim bana 
arzolundu. Birisi : Ey Allah'm elc;isi, yaratllanlar sana arzolundu. Pe
i{i yaratllmami§ olan nasi! arzedildi? diye sordu da §Oyle buyurdu : Be
nim i<;in c;amurda tasvir olundular da, sizden birinin arkada-§Inl tam
digmdan daha iyi bir §ekilde onlan tamd1m. Taberani, hadisi aynca 
. uhammed ibn Osman ibn Ebu ~eybe kanahyla ... Huzeyfe ibn Esid' 

en yukardakine benzer §ekilde rivayet etmi§tir. 
«Her iimmetin bir rasulii vard1r. Onlarm rasulleri gelince . .. n aye

inde Miicahid'e gore, kwamet giinii kasdedilmektedir. 
Allah Teala : «Aralarmda adaletle hiikmedilir ve asla zulme ug

' tilmazlar.» buyurur. Ba§ka bir ayette ise §6yle buyurmaktad1r : «Yer 
Rabbmm nuru ile aydmlandi, kitab konuldu, Peygamberler ve §ahid
er getirildi. Onlara haks1zhk yap1lmadan aralannda adaletle hiikmo

dU.JJ (Ziimer, 69) . Her iimmet Allah Teala'ya peygamberinin huzu-
nda arzolunacak, hayu ve §erri ile amellerinin kitablan konulup 

aleyhlerine §ahid olacakt1r. Aym §ekilde iimmet iimmet hafaza melek
er~ de haz1r bulundurulacaktlr. Her ne kadar bu §erefli iimmet yara
l.l§ta iimmdlerin sonuncusu olmu§sa da, kwamet giinii iimmetlerin 

• ·1 olacak, aralan aynlacak ve haklarmdaki hiikiim verilecektir. Bu-
.ari ve Miislim'de Allah Rasulti (s.a.) nden rivayet edildigine gore; o, 
lyle buyurmW?tur : Bizler sonuncular, k1yamet giinii ilkler ( onciiler) iz. 

Buttin yarat1klardan once haklannda htikiim verilenleriz. Onun iim
eti bu ilkligi ancak Rasuliiniin §erefiyle kazanmi§tlr. Allah'm salatl 

e elarm din giiniine kadar onun iizerine olsun. 
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48 - . Derler ki: Dogru sozliilerden iseniz bu vaad 
ne zamanm1~? 

49 - De ki : Allah'1n dilemesi d1~mda ben kendime 
bir fa,.yda ve zarar verecek durumda degilim. Her iimmet 
i<;in bir sure vard1r. St.l.releri gelince; ne bir an geciktiri
lir, ne de one ahnrrlar. 

50 - De ki : Gormiiyor Inusunuz ya Allah'm azabl 
size gece veya giindiiz gelirse? Su<;lular neden 'bunu ace
le istiyorlar? 

51 - Gervekle~tikten sonra m1 ona inanacaks1n1z? 
Hemen ~imdi n1i. Hani siz onu acele istiyordunuz. 

52 - Sonra zulmetmi~ olanlara denilir ki : Siirekli 
azabl tadln. YalnlZ kazanlr oldugunuz ~eylerle cezalandl
nlmlyor musunuz? 

Ne Zamanrm§ 0 Va'd? 

Allah Tea.la, bu mii§riklerin kendilerine bir faydas1 olmad1g1 hal
de azabm vakti ta'yin edilmezden once onun vaktini sormalan ve azab
da acele etmelerindeki ktiftirlerini, inkarlanm haber veriyor. Nitekim 
ba§ka bir ayette §6yle buyurur : ((O'na inanmayanlar, ~abucak gelme
~ini isterler. iman edenler ise, ondan korku ile titrerler, ve O'nun hak 
oldugunu bilirler. l> (~ura , 18) . Onlar her ne kadar kesin olarak vakti
ni bilmiyorlarsa da o, mutlaka vuku bulacaktlr. Bu sebepledir ki AI-
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lah Teala, RasUlu (s.a.) ne onlara §Oyle cevab vermesini ogutler : <<De 
ki: Allah'm dilemesi dl§mda ben kendime bir fayda ve zarar verecek 
durumda degilim. n Ben ancak O'nun bana ogrettigini soyltiyorum. Be
ni muttali' klld1klan dl§mda ilmini kendine saklad1g1 hie;: bir §eye gu
cum yetmez. Ben O'nun kulu ve sizlere olan elc;:isiylm. K1yametin ge
leceginl ve olacagm1 size haber verdim. Onun vaktine beni muttali' kll
mamu~tlr. <<Her ummet ic;:in bir sure vard1r.)) Her neslin takct!r ed.ilmi§ 
bir omru vard1r. Sureleri bittiginde <<ne bir an geciktirilir, ne de one 
allmrlar.)) Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette §byle buyurur: ((Eceli 
gelince Allah .hie;: bir nefsi geri b1rakmaz.)) (Munatikun, 11). Soma on
lara Allah'm azabmm ans1zm geleceglni haber vererek §6yle buyurur : 
<<De ki: Goruyor musunuz ya Allah'm azab1 size gece veya gtinduz 
gelse? Suc;:lular neden bunu acele istiyorlar? Gen;ekle§tikten sonra m1 
ona inanacaks1mz?)) Onlara azab geldiginde §6yle derler : «Rabbimiz, 
gorduk ve dinledik. Artlk bizi dtinyaya geri c;:evir de salih amel i§leye
lim.)) (Secde, 12), Allah Teala §6yle buyurur : ((Baskimm1z1 gorunce: 
Yalmz Allah'a inand1k ve O'na ortak ko§tugumuz §eyleri inkar ettik, de
diler. Ama bizim baskmlffilZl gorup de oylece inanmalan kendilerine 
fayda vermedi. Bu, Allah'Ui kanunudur. Otedenberi kullan hakkmda 
ytirurltikted.ir. Ve kafirler ·burada htisrana ugrayacaklard1r.ll (G-atir, 
84-85) 

Sonra zulmedenlere k1yamet gunu onlan bir azarlama ve sustur
ma §eklinde : <<Surekli azab1 tadlll.ll denilir. Nitekim ba§ka bir ayette 
§6yl~ buyurulur : <'0 gun cehennem ate§ine itildikc;:e itilirler. Yalan
layip durdugunuz ate§ i§te budur. Bu bir buyu mudur, yoksa siz gor
muyor musunuz? Girin oraya! Sabretsenlz de, sabretmeseniz de art1k 
birdir. <;unku siz, ancak i§lediklerinizin kar§Ili~na c;:arptmhyorsunuz, 
denir.)) (Tur, 13-16) . 

53 - 0 gerc;ek mi? diye senden haber sorarlar. De ki : 

Rabb1ma andolsun ki o, muhakkak gerc;ektir. Elbette siz 
O'nu aciz b1rakacaklar degilsiniz. 
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54 - Yeryuzunde bulunan her 1?8Y, nefsine zulmeden 
kimsenin olsayd1, onu fidye verirdi. Az8:b1 gordukleri za
man ic;lerinden pi1?manhk duyarlar. Halbuki onlar haksiz
hga ugrat1lmadan aralannda adaletle hilkmolunmu1?tur. 

Allah Teala buyurur ki : Onlar sana; donii§iin, cisiinler toprak ol
duktan sonra kabirlerden kalkmamn, gen;ek olup olmadtgm1 sorarlar. 
Onlara de ki : c(Evet, Rabb1ma andolsun ki o, muhakkak gerc;ektir. Siz 
O'nu aciz b1rakacaklar degilsiniz. Sizin toprak olmamz, sizi yoktan 
yaratml§ olan Allah'1 sizi tekrar dondurmekten aciz b1rakacak de
gildir.n ((O'nun emri, bir §eyi murad ettigi zaman, sadece ona ((ol» de
mektir. 0 da oluverir.n (Yasin, 82). 

Bu ayetle beraber tic; ayet dl§mda Allah Teala'nm elc;isine ahireti 
(ahiret yurdunda Allah'a donli§li) inkar edenlere kar§l kendi ismiyle 
yemin etmesini emrettigi ba§ka bir ayet daha yoktur. 0 iki ayetin bi
risi Sebe', digeri de Tegabun suresinde olup §oyledir: ((Kufredenler de
diler ki : K1yamet saat1 bize gelmeyecektir. De ki : Hay1r, gayb1 bilen 
Rabb1ma andolsun ki, o saat muhakkak size gelecektir.n (Sebe', 3), ((0 
kufredenler oldukten sonra kat'iyyen diriltilmeyeceklerini ileri surdu
ler. De ki : Evet, Rabb1ma andolsun ki, muhakkak diriltileceksiniz ve 
sonra yaptlklanmz size bildirilecektir. Ve bu, Allah'a gore pek kolay
dir.'' (Tegabun, 7) . 

Sonra Allah Teala, k1yfunet koptugunda kafirin ke§ke yeryuzu do
lusu altmla bunlan fidye olarak vermek suretiyle Allah'm azabmdan 
kurtulmu§ olmasm1 isteyecegini, haber verir. Azab1 gordukleri zaman 
pi§manllk gosterirler. Onlar haks1zllga ngratllmadan aralarmda dog
rulukla ve adaletle hi1kmolunmu§t ur. 

55 - Dikkat edin, goklerde ve yerde ne varsa hepsi 
Allah'Indir. Dikkat edin, Allah'm va'di 1?Dphesiz bir ger
c;ektir. Fakat onlann <;ogu bunu bilmezler. 

56 - Dirilten ve oldiiren O'dur. O'na doneceksiniz. 

Allah Teala goklerin ve yerin maliki oldugunu, va'dinin gerc;ek ve 
mutlaka olacagm1, dirilten ve olduren oldugunu, onlann donu§linun 

( 

r 
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kendisine oldugunu, biitiin bunlara kadir oldugunu, dagrlan cisirnleri 
ve yeryiiziiniin diger iilkelerinde deniz ve c;ollerinde parc;alamp dag1lan 
~eyleri en iyi bilen oldugunu haber veriyor. 

57 - Ey insanlar, size Rabb1n1zdan bir 6glit, gogus
lerde olanlara bir .;>ifa, mu'minler i<;;in bir hidayet ve nih~
met gelmi~tir. 

58 - De ki: Bunlar Allah'm lutfu ve rahmeti iledir. 
Sadece bunlarla sevinsinler. 0, butun toplay1p y1gd1kla
nndan daha hay1rlldir. 

Allah Teala yaratlklanna, §erefli elc;isine Kur'an-1 Azirn'i indirmek 
suretiyle ihsanda bulundugunu haber veriyor. Ey insanlar, size Rab
bimzdan kotiiliiklerden men'eden bir ogiit, gogiislerde olan ~iiphe ve 
tereddiidleri, onlardaki pislikleri gideren bir §ifa, rnii'minler, tasdik 
edenler ve ic;indekileri iyice anlayanlar ic;in Allah'tan bir hidayet ve 
rahrnet gelrni§tir. Nitekim Allah Teftla, ba§ka ayetlerde §6yle buyu_
rur : <<Kur'an'dan rnii'minler ic;in rahrnet ve §ifa olam indiririz. Zalirn
ler ic;in ise ancak hitsram arttmr.n (isra, 82), ((De ki : Bu, iman eden
Jere hidayet ve §ifad1r. iman etmemi~ olanlann ise kulaklarmda agir
llk vard1r. Ve bu; onlara kapa!1d1r. Sanki bunlara uzak bir rnesafeden 
~esleniliyor da anlarn1yorlar.» (Fussilet, 44) . 

Allah Teala : <<De ki : Bunlar Allah'm lutfu ve rahrneti iledir. Sa
dece bunlarla sevinsinler. 0, biitiin toplay1p y1gd1klanndan daha ba
yirhdlr.» buyurur. Onlar, Allah'tan kendilerine gelen hidayet ve hak 
dine sevinsinler. Zira o, sevinecekleri §eylerin en i.istiiniidiir. 0, biiti.in 
toplay1p y1gdiklarmdan, diinya menfaatlanndan. mutlaka gidecek fa
ni giizelliklerinden, nimetlerinden daha hay1rlldu·. ibn Ebu Hatim bu 
ayetin tefsirinde der ki : Bakiyye ibn Velid'den anlat1ld1gma gore; Saf
van ibn Amr, Eyfa ibn Abd el-Kelai'nin §6yle dediglni i§itmi§ : Irak'm 
harac1 Orner (r.a.) e geldiginde Orner ve bir kolesi c;Ikilll§tl. Orner, de
veleri saymaya ba§ladL Bir de gordii ki gelrnesi beklenenden fazlad1r. 
Orner: Allah'a harndolsun, derneye ha§ladl. Kolesi ise : Allah'a yemin 
olsun ki bu, Allah'm inayet ve rahrnetindendir, diyordu. Orner ~oyle 
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dedi : Yalan soyledin. Bu, o degildir. Bu, ancak Allah Teala'rim : «De 
ki : Bunlar Allah'm lutfu ve rahmeti iledir. Sadece bunlarla sevinsin
Ier. o, bi.itun toplaYJp y1gd1klanndan daha hay1rhd1r.» buyurdugudur. 
Bu ise, onlann toplay1p y1gd1klarmdandlr. Hfti1z Ebu'I-Kas1m et-Tabe-
rani hadisi mi.isned olarak Ebu Ziir'a ed-Dim~ki . kanallyla ... Bakiy· 

) . 
ye'den rivayetle zikretmi§tir. 

59 - De ki: Allah'1n size gonderdigi, sizin de bazl.la
nni haram, baz1larm1 da helal kil'diginiz nz1klar hakkmda 
ne dersiniz? De ki: Allah m1 size izin verdi, ·yoksa Allah'a 
iftira m1 ediyorsunuz? 

60 - Allah'a kar~1 yalan uyduranlar, k1yamet gunu
nu ne san1yorlar? Dogrusu Allah, insanlar hakk1nda lutuf 
sahibidir. Fakat onlann <;ogu ~ukretn1ezler. 

ibn Abbas, Mi.icahid, Dahhak, Katade ve Abdurrahman ibn Zeyd 
ibn Eslem bu ayetin, <tOnlar; Allah i9in, O'nun yaratt1g1 ekin ve da
varlardan bir pay aYJrdllar ... » (En' am, 136) ayetinde oldugu gibi ku- . 
lagl kesik develeri, adak develerini ve vasile develerini ( 1) haram veya 
helal k1lmalan konusunda mi.i§riklere bir redd makammda nazi! ol
mu§tur, derler. 

imam Ahmed der ki : Bize Muhammed il?n Ca'fer'in ... Ebu'l-Ah
vas Avf ibn Malik ibn Nadle'den, onun da babasmdan rivayetin~ gore, 
§byle demi§tir : Allah Rasuli.i (s.a.) ne geldim. Usti.im ba§Im temiz ve 
di.izenli degildi. Malm var m1? diye sordu, ben; evet, dedim. Hangi mal
dan? diye sordu. Ben: Bi.iti.in mallardan: Deve, kale, at ve koyundan, 
diye cevab verdim. Allah Teala sana mal verdigi zaman senin i.izerin
de gori.ilsi.in, buyurdu ve §byle devam etti: Senin kavminin develeri 
kulaklan saglam olarak dogarlar, kavmin eline bir ustura allp kulak
lanm keser ve : Bu be§ defa dogurmu§ ve be§incisi di§i olmU§tur ve bu 

(1) On batm dogurmn~ veya· yedi batln ikiz dogurm~ deveye Vasile denilirdi. 
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adakt1r, deyip kulag'lm yarar veya derisini yarar da : Bunun kulag1 ke
sik, deyip kendisine ve ailesine onu haram kllar. Oyle degil mi? 0; evet, 
diye cevab verdi. Allah Rasuli.i (s.a.) §byle buyurdular: Allah'm sa
na verdigi helaldir. Allah'm pazusu senin pazundan daha gi.i(;li.i, Al
lah'm usturas1 seninkinden daha keskindir. Ve Ravi, hadisin tamaml
m zikretti. imam Ahmed hadisi aynca Si.ifyan ibn Uyeyne kanahyla 
Ebu'l-Ahvas'dan; Sehl ibn Esed kanallyla da ... Ebu'l-Ahvas'dan riva
yet etmi§ olup hadisin isnad1 kuvvetlidir ve ceyyid bir hadistir. 

Allah Teala hie; bir delilleri, hie; bir dayanaklan olmaks1zm mi.i
cerred kendi ve indi zay1f gbri.i§leriyle Allah'm helal klldlgm1 haram, 
haram k1ld1gm1 helal k1lanlan ay1plaYIP bu yapt1klarmdan oti.iri.i on
Ian k1yamet gi.ini.i ile tehdid edip §dyle buyurur : «Allah'a kar§l ya
lan uyduranlar, k1yamet gi.ini.ini.i ne samyorlar? K1yamet gi.ini.i Bize 
dondi.ikleri gi.inde kendilerine ne yap1lacagm1 saruyorlar?» 

«Dogrusu Allah, insanlar hakkmda lutuf sahibidir.» ayeti hakkm
da ibn Cerir der ki: Allah Teala di.inyada onlara hemen azab etme
mek suretiyle insanlar hakkmda lutuf ve inayet sahibidir. 

Ben de derim ki : Allah Teala, di.inyada yarattlg1 menfaatleri in
sanlara mi.ibah k1lmak, sadece di.inyalannda veya dinlerinde kendile
rine zararh olanlan i.izerlerine haram k1lmakla insanlar hakkmda lu
tuf ve inayet sahibidir. Ayetten bu anlamm kasdedilmesi de mi.imki.in
di.ir. 

«Fakat onlarm c;ogu §i.ikretmezler.» Aksine Allah'm kendilerine 
vermi§ oldugu nimetleri haram k1larlar, dini kendilerine daraltlrlar, 
baz1s1m helal, baz1s1m haram k1larlar. Nitekim mi.i§rikler, kendileri ic;in 
koyduklan kanunlarda bunu yapnn§lar, kitab ehli de dinlerinde bu ti.ir 
§eyler uydurmu~lard1r. --ibn Ebu Hatim bu ayetin tefsirmtie der ki : Bi
ze babamm ... MU.Sa ibn Sabah'tan rivayetine gor.e; o, .ccDogrusu Allah, 
insanlar hakkmda lutuf sahibidir.» ayeti hakkmda §byle demi§tir : Kl
yamet gi.ini.i olunca, Allah'1 sevenler getirilir ve Allah'm huzurunda tic; 
s1mf olarak dururlar. Birinci s1mftan birisi getirilir ve : Nic;in amel et
tin? diye sorar. Kul: Ey Rabb1m, cenneti, agac;lanm, meyvelerini, lr
maklanru, hurilerini, nimetlerini ve Sana itaat edenler ic;in hazlrladlk
lanm yarattm. Onlara i.~tiyak1mdan gecemi uykusuz, gi.indi.izi.imi.i su
suz gec;irdim, der. Allah Teala : Ey kulum, sen sadece cennet ic;in amel 
ettin. i§te cennet, gir oraya. Sana olan lutfumdan olarak seni ate§ten 
azad ettim. Yine sana bir lutfum olarak cennetime koydum, buyurur. 
0 ve yarundakiler cennete girer. Sonra ikinci s1mftan birisi getirilir ve : 
Ey kulum, nic;in amel ettin? diye sorar. Kul : Ey Rabb1m, cehennemi 
yarattm. Cehennemin bukagllanm, ate§ini, kavurucu ri.izgarlanm, 
kapkara dumanlanm ve di.i§manlarmla Sana asi gelenlere haz1rlad1k-
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lanm yarattm. Onlardan korkumdan gecelerimi uykusuz, gtindtizleri
mi susuz gegirdim, der. Ey kulum, sen sadece ate§imden korkundan do
layi amel ettin. Ben seni ate§ten azad ettim. Sana lutfumdan olarak se
ni cennetime koyuyorum, buyurur. 0 ve beraberindekiler cennete gi
rer. Sonra tiguncu sm1ftan birisi getirilir ve : Ey kulum, nigin amel et
tin? diye sorar. Kul : Rabb1m, Senin sevginden ve Sana i§tiyakimdan. 
izzetine yemin olsun ki Sana i§tiyakm1 ve sevgimden dolay1 gecemi uy
ku.suz, gtinduziimu susuz gegirdim, der. Rab Teala: Ey kulum, sen an
cak Bana sevg1 ve i§tiyakmdan dolay1 amel ettin, buyurur. Rab Teaia 
ona tecelli eder ve §byle buyurur : i§te ben O'yum. Bak bana. Sonra §Oy
le buyurur: Sana lutfumdan olarak ·seni ate§ten azad ediyor, cenneti
mi sana mubah k1llyor, meleklerime seni ziyaret ettiriyor ve bizzat Ben 
sana selam veriyorum. 0 ve yanmdakiler cennete girerler. 

'
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61 - Ne i;;te bulunsan, Kur'an ·dan ne okusan ve siz 
ne i~ yapa.rsan1z; yaptlklann1za daldiginizda mutlaka Biz 
uzerinizde ;;ahidiz. Y erde ve gokte hi<; bir zerre Rabbin
da.n gizli degildir. Bundan daha ku<;ugu de, daha buyugu 
de ~uphesiz apa<;1k kitabtad1r. 

Allah Teala peygamberi (s.a.) ne onun, ummetinin, buttin yara
tiklarm her saatte, her an ve lahzada buttin durumlanm bildigini ha
ber verir. Hie;: bir §ey O'nun ilmine ve gormesine gizli degildir. Gokler
de ve yerde btittin ku~iiklugune ragmen zerre ag1rllgi, ondan daha kti
gugu ve daha buyugu yoktur ki apag1k bir kitabda olmasm. Allah Te
ala ba§ka bir ayette §6yle buyurmaktad1r : ccGaybm anahtarlan O'nun 
katmdad~r. O'ndan ba§ka kimse bilmez. Karada ve denizde olam da 0 
bilir. Bir yaprak dti§mez ki; onu bilmesin. Yerin karanllklan ic;:indeki 
tek bir dane, ya§ ve kuru mustesna olmamak uzere her §ey apac;:1k bir 
kitabtadir.n (En'am, 59) . Allah Teala : «Yerde yuruyen hi~ bir hayvall 
ve iki kanad1yla u~an hie;: bir ku§ yoktur ki; onlar da sizin gibi birer 
ummet olmasmlar. Biz kitabda hie; bir §eyi eksik b1rakmad1k. Sonra_on
lar Rablarma toplamrlar.>> (En'am, 38) , <<Yerytiztinde yurtiyen hie; bir 
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canh yoktur ki; nzkl Allah'a ait olmasm. Onlann durup dinlenecek ve 
saklanacak yerlerini de bilir. Hepsi apac;1k kitabdadlr.)) (Hud, 6) ayet
lerinde de agac;lar ve diger camid §eylerin hareketlerlni bildigini haber 
verir. Gezip dola§an hayvanlar da bbyledir. ~ayet Allah'm ilmi, bu e§
yamn hareketleri hakkmda bOyle ise O'na ibadetle emrolunmu§ mii
kelleflerin hareketlerini bilmesi nas1ld1r? Ba§ka bir ayette §Oyle buyur
maktadlr: «Aziz, Rahim'e tevekkiil et. Goriir o seni (namaza) kalktl
gmda. Secde edenler arasmda bulundugunda.)) (§uara, 217-219) . Bu 
sebepledir ki burada da : ((Ne i§te bulunsan, Kur'an'dan ne okusan ve 
siz ne i§ yaparsamz; yapt1klanmza dald1g1mzda mutlaka Biz iizeriniz
de §ahidiz.>> Sizi goriiyoruz ve sizi i§itiyoruz, buyurmu§tur. Allah Ra
sulii (s.a.) Cibril kendisine ihsam sordugunda §6yle buyurmu§tU : San
ki O'nu goriiyormu§sun gibi Allah'a ibadet etmendir. Eger sen O'nu 
gi:irmiiyorsan muhakkak ki 0 seni -gbriiyor. 

62 -- Dikkat edin, Allah dostlanna hie; bir korku yok
tur. Onlar, mahzun da olacak degillerdir. 

63 -- Onlar ki iman edip takva,ya ermi~lerdir. 
64 -- Onlar ic;in dunya hayatinda da, ahirette de muj

de vard1r. Allah'1n sozleri degi~mez. Bu, buyuk kurtulu
~un kendisidir. 

Allah'm Dostlanna Korku Yoktur 

Allah Teala haber veriyor ki, O'nun dostlan - ki onlar Rablarmm 
da ac;Iklad1g1 gibi iman edenler ve sakmanlard1r ve her kim miittaki 
ise; Allah'm dostudur-- na ilerde kar§Ilanna c;1kacak alan k1yametin 
korkularmdan hie; bir korku yoktur. Ve onlar, diinyada arkalannda bl
Iaktiklanna mahzun da olacak degillerdir . Abdullah ibn Mes'ud, ibn 
Abbas ve seleften bir c;oklan derler ki : Allah'm dostlan; gi:iriildiikleri 
zaman Allah'm hat1rland1gl, amld1g1 kimselerdir. Bu mana, merfu' bir 
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hadiste §byle ifade edilir : Bezzar der ki : Bize Ali ibn Harb er-Razi'
nin. _ _ ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, §byle demi§tir : Bir adam : 
Ey Allah'm el9isi, Allah'm dostlan kimlerdir? diye sormll.§tu, §byle bu
yurdu : Gortilduklerinde Allah'm hatirland1g1 kimselerdir. Bezzar bu 
hadisin Said'den mursel olarak da rivayet edUdigini soyler. ibn Cerir 
der ki : Bize Ebu Hi§am er-Rifai'nin ... Ebu Hureyre (r.a.) den rivaye
tine gore, Allah Rasulu (s.a.) §byle ·buyurmu§tur : Allah'm kullarmdan 
oyle kullar vard1r ki peygamberler ve §ehidler onlara g1bta eder. Ey 
Allah'm el9isi, kimdir onlar? Olur ki onlan severiz, denildi de §Oyle bu
yurdu : Onlar oyle bir kavimdir ki mal ve neseb ir;in degil, Allah i9in 
birbirlerini severler. Yuzleri nurdur. Nf1rdan minberler uzerindedirler. 
Butiin insanlann korkacag1 zamanda onlar korkmayacaklar, insanlann 
mahzun olacag1 zamanda onlar mahzun olmayacaklard1r. Sonra: «Dik
k~t edin, Allah dostlanna hi9 bir korku yoktur. Onlar mahzun da ola
cak degillerdir.)) ayetini tilavet buyurdu. Hadisi ibn Cerir ve Ebu Da
vud, Cerir kanallyla ... Omer ibn Hattab (r.a.) dan, o ise Hz. Pey:gam
ber (s.a.) den yukardakine benzer §ekilde rivayet etmi§lerdir. Bunun 
da isnad1 ceyyid olmakla birlikte Ebu Zur'a ile Orner ibn Hattab. ara
smda kopuktur. En dogrusunu Allah bilir. 

imam Ahmed'in Ebu Nadr kanallyla ... Ebu Malik el-E§'ari'den ri
vayetine gore; Allah Raslllu (s.a.) §Oyle buyurmu§tUr : Uzak kabileler
den ve bilinmeyen insanlardan oyle bir kavim gelecek ki, onlan akra
ballk bir araya getirmi§ degildir. Onlar, Allah i9in birbirlerini severler. 
Allah i9in bir safta toplamrlar. Allah Teala k1yamet gunu onlar i9in 
nurdan minberler koyacak ve bunlann uzerine onlan oturtacaktlr. in
sanlar korkacak ve onlar korkmayacaklar. Onlar hi9 bir korkulan ol
mayan ve mahzun da olmayacak olan Allah'm dostland1rlar. Hadis 
uzundur. 

imam Ahmed der ki : Bize Abdurrezzak'm .. . Ebu Derda (r.a .) dan, 
onun da Hz. Peygamber (s.a .) den rivayetine gore; o, <<Onlar i9in dun
ya hayatmda da, ahirette de mujde vardlr.n ayeti hakkmda §Oyle bu
yurmu§tur: Bu mujde muslumanm gordugu veya ona gasterilen salih 
ru'yad1r. ibn Cerir der ki : Bana Ebu es-Saib'in ... Ebu Derda'dan «On
lar i9in diinya hayatmda da, ahirette de mujde vardlf.)) ayeti hakkm
daki rivayetinde §oyle demi~tir : Bir adam Ebu Derda'ya bu ayeti sor
mu§tU. ~oyle dedi : Oyle bir §ey sordun ki birisinin Allah Rasuliine sor
dugundan bu yana kimsenin bunu sordugunu i§itmedim. 0 buyurmu§
tu ki : Miisluman ki§inin gordugu veya kendisine gosterilen salih ru'
yadlr. Bu, dunya hayatmdaki mujdesidir. Ahiretteki mujdesine gelin
ce; o da cennettir. ibn Cerir 'in Siifyan kanallyla . .. M1s1r halkmdan bi
risinden rivayetine gore; o, _Ebu Derda'ya bu ayeti sormu~ ve ibn Ce-
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rir hadisi yukardaki §ekilde rivayetle zikretmi§tir. Yine ibn Cerir'in 
Musenna kanahyla ... Ebu Salih'ten rivayetine gore; o, §byle demi§tir : 
Ebu Derda'y1 i§ittim. Ona: «Onlar ki iman edip, takvaya ermi§lerdl. 
Onlar i<;in dun.ya hayatmda da, ahirette de mtijde vard1r ... >> ayetini 
.sormu§lardl. .. Ve ibn Cerir yukardakine benzer §ekilde hadisi zikret
ti. imam Ahmed der ki: Bize Affan'm ... Ubade ibn Samit'den rivaye
tine gore; o, Allah Rasulti (s.a.) ne sormu§ ve §byle demi§U: Ey Al
lah'm el~isi, Allah Teala'nm: ((Onlar i<;in dtinya hayatmda da, ahiret
te de mtijde vard1r.» kavlini gortir mtistin? (Allah Teala'mn bu sozti 
hakkmda ne buyurursun?) Allah Rasulti §Oyle buyurdular : Bana oy
le bir §ey sordun ki, timmetimden kimse senden once onu sormam1~t1. 
0, salih ki§inin .gordtigti veya kendisine gosterilen salih rii'yad1r. Ebu 
Davud et-Tayalisi'nin imran el-Kattfm kanahyla ... Ebu Seleme'den ri
vayetine gore; o, §oyle demi§tir : Bize haber verildigine gore; Ubade 
ibn Samit, Allah Rasulii (s.a.) ne bu ayeti sormu§ ... ve ravi hadisi zik
retmi§tir. ibn Cerir der ki: Bana Ebu Humeyd el-H1msi'nin .. . Humeyd 
ibn Abdullah el-Miizeni'den rivayetine g·ore ; o, §i:iyle demi~tir : Bir 
adam Ubade ibn Samit'e gelip dedi ki: Allah'm kitabmda bir ayet var 
ki sana onu soracag1m. Allah Tea.la'nm : «Onlar i<;in diinya hayatmda 
da, ahirette de miijde vard1r.» ayeti. Ubade dedi ki : Seriden once bunu 
bana kimse sormad1. Onu Allah'm peygamberine sordum da bunun bir 
benzeri olarak : Senden once bunu bana kimse sormad1. Mii'min kulun 
rii'yasmda gordiigii veya ona gi:isterilen salih rii'yad1r, buyurdu. Yine 
ibn Cerir'in Musa ibn Ubeyde kanahyla .. . Uba.de ibn Samit'den riva
yetine gore; o, Allah Rasftlti (s.a.) ne demi~ ki : «Onlar ic;in diinya ha
yatmda da, ahirette de miijde vard1r.» Ahiret miijdesinin cennet oldu
gunu bildik, fakat diinya miijdesi nedir? Allah Rasulii buyurmu§ ki : 
Kulun gordiigii veya kendisine gosterilen salih. rii'yad1r ve o, peygam
berligin k1rk dart veya yetmi§ par9asmdan bir parc;ad1r. Ahmed ibn 
Hanbel der ki : Bize Behz'in ... Ebu Zerr'den rivayetine gore o : Ey AI
lah'm elc;isi, ki§i bir amel i§lerse; insanlar bu i§inden dolaYl onu over 
ve ona senada bulunur, demi§ de Allah Rasulii (s.a.) §byle buyurmu§ : 
i§te bu, mii'minin a(!il miijdesidir. Hadisi Muslim rivayet etmi§tir. 

Yine imam Ahmed der ki : Bize Hasan'm ... Abdullah ibn Amr'
dan, onun da Allah Rasulii (s.a.) nden rivayetine gore 0, §byle buyur
mu§ : «Onlar ic;in diinya hayatmda da, ahirette de miijde vard1r.» Mii' 
minin miijdelendigi salih rti'ya, peygamberligin klrk dokuz pan;asm
dan bir parc;ad1r. Kim bunu goriirse, onu haber versin. Kim de bunun 
dl§mda bir §ey goriirse, muhakkak o ~eytandan olup, onu iizmek ic;in
dir. Bu durumda tic; kere soluna tiflesin, tekbir getirsin ve kimseye bu
nu haber vermesin. Bu hadisi tahric etmemi§lerdir. ibn Cerir der ki : 
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Bana Ytlnus'un . .. Abdullah ibn Amr'dan, onun da Allah RasuJii (s.a.) 
nden rivayetine gore §Oyle buyurmu§ : aOnlar ic;in diinya hayatmda 
da, ahirette de miijde vardir.l) Mii'minin miijdelendigi saJih rii'ya, pey
gamberligin k1rk alti parc;asmdan birisidir. Yine ibn Cerir'in Muham
med ibn Hatim el-Miieddeb kanallyla .. . Ebu Hiireyre'den, onun da Hz. 
Peygamber (s.a.) den rivayetine gore; o, aOnlar ic;in diinya hayatmda 
da, ahirette de miijde vardlr. n ayeti hakkmda §Oyle buyurmu§ : 0, diin
yada kulun gordiigii veya kendisine gosterilen salih rii'ya; ahirette ise 
cennettir. Yine ibn Cerir'in Ebu Kiireyb kanahyla ... Ebu Hiireyre'den 
rivayetine gore o : Giizel rii'ya, Allah'tan miijdedir ve o miijdecilerden
dir, demi§tir. ibn Cerir'in bu kanaldan rivayeti mevkUftur. Yine ibn 
Cerir der ki : Bize Ebu Kiireyb'in .. . Ebu Hiireyre'den rivayetine gore 
Allah Rasulii (s.a.) : Miisliimamn gordiigii veya kendisine gosterilen 
giizel rii'ya miijdedir, buyurmu~tw. 

ibn Cerir der ki: Bana Ahmed ibn Hammad ed-Devlabi'nin .. . Um
mii Kiirz el-Ka'biye'den rivayetine gore ; o, Allah RasUlii (s.a.) nii §by
le buyururken i§itmi§ : Peygamberlik gitti ve miijdeciler kaldi. ibn 
Mes'ud, Ebu Hiireyre, ibn Abbas, Miicahid, Urve ibn Ziibeyr, Yahya 
ibn Ebu Kesir, ibrahim en-Nehai ve Ata ibn Ebu Rebah'dan rivayet 
edildigine gore; onlar, bunu salih rii'ya ile tefsir etmi§lerdir. 

Bundan maksadm, mii'min ki§inin oliim halinde melekler tarafm
dan cennet ve bagi§lanma ile miijdelr nmesi oldugu da soylenmi§tir. 
Nitekim bir ayet-i kerime'de §byle buy 1rulur : aMuhakkak ki, ccRabbl
miz Allah'tlr.» deyip, sonra dosdogru yo J a yiiriiyenlerin iizerlerine me
lekler iner, onlara : Korkmaym, iiziilmeyin ; size va'dolunan cennetle 
sevinin, derler. Biz diinya hayatmda da ahirette de sizin dostlarmlZlZ. 
Burada canlanmzm c;ektigi §eyler sizedir. Ve burada size umdugunuz 
her §ey var. Gafur, Rahim olanm ikram1 olarak ... ll (Fussilet, 30-32) . 
Bera hadisinde §oyle buyurulur : Mii'min ki§i, oliim halinde iken ken
disine beyaz yiizlii, beyaz elbiseli melekler gelir ve : Ey temiz ruh, ra
hat ve reyhana, ofkeli olmayan bir Rabba t;Ik, derler de ruh onun ag
zmdan su kabmdan damlanm akt1g1 gibi (:Ikiverir. 

Onlann ahiretteki miijdesine gelince ; Allah Teala ba§ka ayetlerde 
bu hususta §oyle buyurur : «0, en biiyiik korku bile onlan tasalandlr
maz. Melekler onlan : Size soz verilen giin, i§te bu giindiir, diye kar§l
larlar.n (Enbiya, 103) , ceO giin ki, erkek mii'minlerle kadm mii'minle
ri, onlerinden ve saglarmdan nurlanm ko§arken goriirsiin. Miijde, bu
giin i:c;lerinden 1rmaklar akan ve ic;inde ebediyyen kalacagm1z cennet
ler sizindir, denilir. i§te bu, biiyiik kurtulu§un kendisidir.n (Hadid, 12) . 

Allah Teala : ccAllah'm sozleri deg'i.~mez. n buyurur ki Allah'm bu vaadi 
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degi§mez, bu vaaddan doniilmez ve degi§tirilmez. Bilakis o kararla§
tmlmi§, sabit olup, mutlaka yerine gelecektir. <<Bu, biiyiik kurtulu§un 
kendisidir.» 

iZAHI 

iyi bil ki; biz bu ayetin tefsirinde, once veli admm kime uygun 
dii§tiigiinii, kimlerin veli olduglinu ag1klamak zorunday1z. Biz deriz 
ki : Veli admm kime verilmesi gerektigi konusunda bilginler ihtilaf 
etmi§lerdir. ibn Abbas bu ayetin tefsirinde der ki: Veliler; Allah Te
ala'yl goreceklerini Allah'm bizzat zikrettigi kirnselerdir. Taberi ken
di senediyle miirsel olarak Said ibn Ciibeyr'den nakleder ki; o, Ra
slllullah (s.a.) a Allah'm evliyasmm soruldugunu ve Rasulullah'm da 
onlarm Allah'1 goriince zikredenler oldugunu, soyledigini bildirir. ibn 
Zeyd ise velilerin; iman edip takva sahibi olan kimseler oldugunu say
ler. Takvas1z imanm kabul edilmeyecegini bildirir. Baz1lan da dediler 
ki : Veliler; Allah igin sevi§enlerdir. Hattab oglu Orner (r.a.) den nak
ledilen bir hadis de buna delalet eder. Nitekim bu hadiste Rasulullah 
(s.a.) buyurur ki: Muhakkak Allah'm insanlardan oyle kullan vard1r 
ki ; onlar peygamber degildirler, §ehid de degildirler, ancak peygam
berler ve §ehidler k1yamet giinii Allah katmdaki makamlanndan do
layi onlara imrenirler. Orada bulunanlar dediler ki: Ey Allah'm Ra
sulii, onlann kim oldugunu bize haber verir misin? Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki: Onlar; aralarmda akrabahk bulunmad1g1 ve ah§-veri§ et
tikleri mallan olmad1g1 halde, Allah ic;in sevi§en bir topluluktur. Al
lah'a andolsun ki, onlann yiizii nurdur ve kendileri nur iizeredirler. 
in~anlar korktuklan zaman onlar korkmazlar. insanlar iiziildiikleri 
zaman onlar iiziilmezler. Sonra Rasti lullah (s.a.) : ((Dikkat edin, Al
lah dostlanna hie; bir korku yoktur. Onlar, mahzun da olacak degil
.erdir.» ayetini okudu. Ebu Davud, Ebu Hiireyre'den naklen bildirir 
ki Rasulullah (s.a.) §byle demi§ : AJlah Tebareke ve TeaJa klyamet gii
ni.i : Sevi§enler nerededir? buyurur. Celalime andolsun ki Benim gal-

emden ba§ka bir golgenin bulunmad1g1 bu giinde onlan golgemde 
golgelendiririm. 

Miislim'in tahric ettigine gore, Muaz ibn Cebel Rasulullah (s.a.) 
m §byle buyurdugunu duymu§tur: Allah Teala buyurur ki: Benim 
celalim ic;in sevi§enlerin nurdan minberleri vard1r. Peygamberler ve 
~ehidler onlara g1bta ederler. Tirmizi, bu hadisi tahric etmi§tir. Bega
vi ise kendi isnadiyla Ebu Malik el-E§'ari'den nakleder ki; o, §byle de-
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mi§: Ben, Hz. Peygamber'in yamnda bulunuyordum. Rasulullah dedi 
ki : Allah'm oyle kullan vard1r ki; ne peygamberdirler, ne de §ehid
dirler. Ancak k1yamet gtinti Allah katmdaki makamlanndan ve Al
lah'a yakmllklanndan dolay1 peygamberler ve §ehidler onlara g1bta 
ederler. Ebu Malik el-E§'ari dedi ki : Halkm bir tarafmda bir bedevi 
oturmu§tU. iki dizi tistti kalkarak elini yamna sallverdi sonra §byle 
dedi: Ey Allah'm Rasulti, bize onlardan bahset, kimdir onlar? Ebu 
Musa el-E§'ari der ki : Ben, Rasulullah (s.a.) m ytiztinde bir mu§tu 
alameti gordtim. Buyurdu ki: Onlar, Allah'm kullarmdan 'baz1 kullar
dir. Muhtelif tilkelerden ve degi§ik kabilelerdendirler. Bul~acaklan 

bir akraballk bagi yoktur. Sarfedecekleri dtinyevi menfaatlan yoktur. 
Ama yine de Allah'm nzas1 igin sevi§irler. Allah onlarm ytiztinde bir 
nur halkeder. Ve Rahman'm huzurunda onlara inciden minderler ko
yar. Halk deh§ete dti§erken, onlar deh§ete dti§mezLr. Halk korkarken 
onlar korkmazlar. 

Rasulullah (s.a.) dan rivayet edilir ki : o, Allah Tebareke ve Tea
la'mn §byle buyurdugunu bildirmi§tir : Benim kullanmdan oyle veli
lerim vardir ki; onlar, beni anarak zikrederler, ben de onlan anarak 
zikrederim. Begavi de senedsiz olarak aym §ekilde rivayet etmi§tir. 
Taheri ise kendi senediyle Ebu Htireyre'den rivayet eder ki; Rasulullah 
(s.a.) §oyle buyurmu§ : Allah'm kullan arasmda oyleleri vardir ki pey
gamberler ve §ehidler onlara imrenirler. Onlar kimdir ey Allah'm Ra
sulti? Belki biz onlan gortirsek severiz, denildiginde; buyurdu ki :On
lar; mal ve neseb bag1 olmaks1zm Allah i9in sevi§enlerdir. Ytizleri nur
ludur. Nurdan minderler tizeri.ndedirler. insanlar korktuklan zaman 
onlar korkmazlar. insanlar tiziildtikleri zaman onlar tiziilmezler. Ra
sUlullah (s.a.) daha sonra : «iyi bilin ki; Allah'm velileri igin korku 
yoktur. Onlar iiziilecek de degildirler.l> ayetini okudu. imrenmek, bir 
nevi kiskanmaktir. Ancak kiskanma kotiilenmi§ken, imrenme oviil
mii§ttir. imrenme ile klskanma arasmda §U fark vardir: Kiskang ki
§i, kiskandigi ki§inin iizerindeki nimetin zevalini ister. imrenen ki§i 
ise, imrendigi ki§ideki nimetin onun iizerinden kalkmadan kendisine de 
verilmesini ister. 

Ebu Bekr el-Hasan der ki : Allah'm velileri, Allah'm hidayetlerini 
kendi tizerine ald1g1 kimselerdir. Onlar da Allah'a kullugu ve Allah 
yoluna daveti yerine getirme hakkm1 iistlenmi§ olanlard1r. Velinin 
ash ( JJ ) kelimesinden olup yakmllk ve yard1m anlamma gelir. Al
lah'm velisi, kendisinin tizerine farz k1lman her §eyde Allah'a yakla
§an ki§idir. 0, kalbi Allah'm celalinin nuru ile dolu olarak kendini Al
lah'a verir. Gordiigii zaman, Allah'm kudretinin delillerini gortir. Duy-
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dugu zaman; Allah'm ayetlerini duyar. Konu§tugu zaman; Allah'a 
hamd ii sena eder. Hareket ettigi zaman; Allah'a itaat i~in hareket 
eder. <;all§tlg1 zaman; kendisini Allah'a yakla§tlracak §eyler i~in ~ah
§lr. Allah'm zikrinden hi~ uzak kalmaz. Kalbiyle Allah'tan _ba§kasm1 
asla gormez. i§te Allah'm velilerinin nitelikleri bunlard1r. Kul bOyle 
olunca; Allah da onun velisi ve yardimcisl olur. Onu destekler. Nite
kim Allah Teala §oyle buyurmaktad1r: «Allah, iman etmi§ olanlann ve
lisidir.» 

Kelamc1lar dediler ki : Allah'm velisi; delile dayah olarak gelmi§ 
alan sahih inan~lara baglarup §eriatta varid oldugu §ekilde salih amel
leri i§leyenlerdir. i§te bu ayette «Onlar ki inanml§ ve takvaya ermi§
lerdir.» buyrugu da buna i§aret etmektedir. iman biitiiniiyle inan~ ve 
amellerin iizerine dayanmahd1r. Takva makann ise; kulun, Allah'm 
yasaklad1g1 her §eyden sakmmas1d1r. Allah Teala'run, «Onlar i~in kor
ku yoktur» buyrugu ahirette ba§kalanmn korktugu zamanda onlarm 
korkmayacagm1 belirtmektedir. i<Onlar iiziilecek degillerdir» buyrugu 
da diinya nimet 1vd ''z'~vkl~1ritlaen " k'a'~bettikl~r.i ' ni~ · 1bir I §e'y~1 ' UZUltnezler, 
demektir. Bazl :nuha'kkikler ' ~ectder ki 1: ' All'an'l~·· v~rllerlncteri ' 1{~1-k:ti ' ' ve 
tiziintiiniin zail olmasl, ancak ahirette soz konusudur. <;iinkii diinya 
diyannda iiziintii, keder ve s1kmtldan uzak olmak miimkiin degildir. 
Ariflerden baz1lan dediler ki : Velayet, Allah'a yakla§mak ve Allah ile 
devamh hemdem olmaktan ibarettir. Kul, bu durumda olunca hi~ bir 
&eyden korkmaz, hi~ bir §eye iiziilmez. <;tinkii velayet ve bilgi makann 
onun korkup iiziilmesini engeller. (Hazin, Liibab, III, 267-268) 

Bu avet-i kerime, Allah'm velilez:inin a~1klanmas1 konusunda bir 
e.c-~t1r . Allah Teala Kitab-1 Kerim'inde, Rasulii de stinnet-i seniyye'
.. J1de l?eytamn dostlan oldugu gibi, insanlardan da Allah'm dostlan
mn bulundugunu belirtmi§tir. Nitekim imam Tak1yyiiddin ibn Tey-

. · ·e merhum «Rahman'm Velileri ile :;;eytarun Velilerinin Arasm1 
rma» ad1yla bir eser yazmi§tlr. Uzerinde durulmas1 gereken baz1 

... liimleri oradan iktibas edelim. <;iinkii veli ve evliya konusunda dil
erde t;ok §eyler dola§Ivor. ibn Teymiyye merhum der ki : insanlar 

arannda Rahman'm velileri ile §eytanm veliler! bulundugu bilindigi
ne gore; bunlarm arasm1 Allah ve Rasuliiniin aprd1g1 gibi aprmak 
gerekir. Allah'm velileri, bu ayette oldugu gibi mti'min ve miittaki 
olanlard1r. Buhari'nin ve ba§kalarmm Ebu Hiireyre tarik1yla RasUlul
lah'dan rivayet ettikleri hadiste Hz. Peygamber buyurur ki: Allah 
Teala §oyle buyurdu : Kim, Benim bir velimi kendine dii§man edinir
se; Bana kaq1 sava§a g1km1§ olur. Veya Ben ona sava§ ilan etmi§ olu
rum. Bu hadis, veliler konusunda rivayet edilen hadislerin en sahihi-

Tersir, C. Vill F. 241 
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dir. Bu da gosteriyor ki kim Allah'm velisine dii§manllk ederse; Al
lah'a kaq1 sava§ a~ml§ olur. 

Bir ba§ka hadiste de; nas1l arslan intikam h1rs1yla atlhrsa ben de 
velllerimin intikam1m oylece allnm, buyuruluyor. Yani onlara dii§
manllk edenlerden intikam almm, tlpk1 arslamn sava§ta intikamm1 
ald1g1 gibi. Bunun sebebi §U<:}ur : Allah'm velileri; Allah'a inanm1~ ve 
O'nu dost edinmi§ olanlard1r." Onlar; Allah'm bugz ettigine bugz et
mi§, ho§nud oldugundan ho§nud olmu§, gazab ettigine gazab etmi§, 
emrettigini yerine getirmi§ ve nehyettiginden kagmmi§lardir. Allah'
m verilmesinden hO§land1g1 kimselere vermi.~ler, verilmemesinden ho§
landigl kimslere de vermemi§lerdir. 

Velilik, dii§manllgm z1dd1d1r. Velayetin ash, mehabbet ve yakla§
madir. Allah'm velilerinin en afdah peygamberleri, nebileridir. Nebi
lerinin en afdall da onlar arasmdan gonderilmi§ olan rasullerdir. Ra
sullerin en a:fdall ise, Hatem'iil-Enbiya olan Muhammed Aleyhisse
lam'dir. 0, muttakilerin onderidir. Allah onu kitablarmm en onem
lisi ile gondermi§tir. §eriatlarmm en degerlisi ile onun dinini va'zet
mi§tir. Kendi nebileri ile dii§manlarmm arasmda aJinCl olarak onu 
gondermi§tir. Oyleyse ancak Allah'a inanan onun velisi olur. Onun Al
lah'tan getirdigi emre zahir ve batm olarak baglananlar onun d6stu 
olabilirler. Kim Allah'm sevgilisi ve velisi oldugunu iddia edip de pey
gamberlere tabi olmazsa; o, Allah'm velilerinden degil, Allah'a mu
halefet eden Allah dii§manlarmdan ve §eytanm do.stlarmdand1r. in
sanlardan bir ~oklan, kendilerinin veya ba§kalanmn Allah'm velileri 
olduklanm , iddia etseler de ger~ekte onun velisi degildirler. Nitekim 
yahudiler -ve h1ristiyanlar da, kendilerinin Allah'm dostlar1 ve velileri 
olduklanm soyliiyorlardl. Bunun i~in Allah Teala, onlar hakkmda §Oy
le buyuruyor: ((De ki oyleyse neden sizi giinahlanmzdan dolaJI azab
landmyor? Bilakis siz, Allah'm yaratt1klan kimseler gibi birer be§er
siniz.» (Maide, 18) Arap mii§rikler de, kendilerinin Allah'm ehli ,ol
duklanm iddia ediyorlard1. Mekke'de oturduklan ve Allah'm evine 

· koill§u olduklan i~in Allah'm ehli olduklanm soyliiyorlardl. Bunun 
iizerine Allah Teala onlar Allah'm dostlan degildirler. <cAllah'm dost
lan ancak miittakilerdir.» (Enfal, 34) buyurdu. Keza katirlerden bir 
k1sm1 da kendilerinin Allah'm velileri olduklanm iddia ediyorlard1. 
Ancak onlar Allah'm velisi degil dii§mam idiler. A~1ktan miisliiman 
olduklanm soyleyen ve kelime-i §ehadet getiren fakat gizliden gizli
ye buna ters dii§en inan~lara sahip olan miinafiklar da boyledirler. 
Qiinkii onlar, deruni olarak Peygamber'in risaletini kabul etmiyor
lardl. Onun, yalmz insanlan kendi gorii§iine boyun egdiren ve pe§in
den siiriikleyen bir hiikiimdar oldugunu diger hiikiimdarlar gibi giicii-
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niin yettigini soyli.iyorlardl. Veya Hz. Peygamber'in yalmzca Ummile
re has bir peygamber oldugunu bildiriyorlardl. Ya da onun avam klt
lesi i~in gonderilmi§ bir peygamber oldugunu, Allah'm velayetinin ise 
halka degil, kendilerine ait oldugunu soyliiyorlardl ... Allah'm velileri 
ancak Allah'm kitabmda tavsi-f ettigi gibi olanlard1r. Dikkat edin, AI · 
lah'm dostlan i~in korku yoktur, onlar i.izi.ilecek de degillerdir. Onlar 
ki iman edip takvaya ermi§lerdir. iman sahibi olabilmek i~in; Allah'a, 
meleklerine, kitablarma, peygamberlerine ve ahiret giini.ine inanmak 
gerekir. Hz. Peygamberin, insan ve cinlere gonderildigine inanmak 
gerekir. Hz. Peygamber'in getirdigi her §eye inanmayan mi.i'min sa
yilmaz. Nerde kald1 ki o ki§i, Allah'm miittaki velileri arasmda ·bu
lunsun. Hz. Peygamberin getirdiklerinden bir k1smma inamp bir k1s
mm1 inkar eden de mi.i'min degil, katirdir. Hz. Peygamber'e imanm 
bir rgeregi de; onun, Allah ile mahlukatl arasmda Allah'm emir ve ya
saklanm azab ve tehdidlerini, haram ve helallanm teblig etme:: Uze
re tavassut etmi§ olduguna inanmaktlr. Helal; Allah ve Raswiini.in 
helal kildikland1r. Haram ise; Allah ve Rasuliini.in haram kild1ih &ey
lerdir. Din; Allah ve Rasuliiniin koydugu §eriattlr. Kim, Hz Muham
med'e tabi olmaks1zm herhangi bir evliyamn pe§inden giderek Allah'a 
ula&Ilacagma inamrsa; o, katirdir ve §eytanm dostlanndand1r ... Avn-

-ca · bir ki§i bilgi, ziihd ve ibadetle ula§abilecegi mertebelerin en i.istii
ni.ine ula§sa, ama Hz. Muhammed'in getirmi& oldugu gerceklerin hep
sine inanmasa o, mi.i'min degildir ve Allah ile onun dostlugu olamaz. 
Yahudi ve Huistiyan hahamlanvla bilginleri bunlar arasmdad1r. Ke
za Arap, TUrk, Hind ve diger milletlerin putperestlerinden kendilerini 
ilim ve ibadete adayanlar da bOyledirler. Nitekim Hind ve Ti.irk ha
kimlerinden bilgi ve ziihd sahibi kim.seler vard1. Dinlerinde abid idi
ler, ama Hz. Peygamberin getirdigi hakikatlara inanmami§ olduklan 
icin onlar da kafirdiler, Allah'm dil~manland1rlar. isterse bir g:rup; 
onlann, Allah'm dostlan olduklanm iddia etsin. iran'daki. Mecusi ha
kimlerinin katir olduklan gibi. Keza Aristo ve benzeri Yunanh hakim
ler de kafirdirler. Onlar mi.i§rik idiler. Putlara ve y1ld1zlara taparlardl. 
Bu g-ibi mli§rikler arasmda ilim, zlihd ve irade konusunda ileri git
mi§ ve c;aba ~arfetmi§ olanlar vard1r. Ama bunlar. pevgamberlere inr.tn
madiklan. onlarm getirdikleri gercekleri dogrulamad1klan ve onlarm 
emrine itaat etmedikleri i~in mli'min say1lmazlar. Allah'm dostlan da 
degildirler. Bunlar ancak §eytanlara yakla§Lrlar. Onlara ancak ~ev

tanlar geliverir. insanlara baZI konulan bu sayede ac1klayabilirler. Si
hir cinsinden baz1 fevkalade tasarruflan olur. Bunlar; kendilerine §ey
tanlarm indigi kahinler ve bi.iyi.ici.iler cinsindendir ... 

Allah'm velileri, mi.i'minler ve mi.ittakiler olduguna g6re; onun 
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imam ve takvas1 nisbetinde de velayeti olur. Kimin imam ve takvas1 
-daha miikemmel ise; onun Allah'a dostlugl;l da daha miikemmeldir. 
insanlar iman ve takvadaki iistiinliiklerine gore Allah'a dostlukta da 
iistiindiirler. Keza kiifiir ve nifakdaki derecelerine gore de Allah'a 
dii§manhkta ileri derecededirler. 

Allah'm velileri iki tabakad1r. <<Birisi Sabikun ve Mukarrebun (on
den giden ve Allah'a yakla§tmlml§ olanlar) d1r. Digeri d,e iktisad ya
pan sagcilardir.» Allah Teala Kitab-1 Kerim'inin bir~ok yerinde bun
lardan bahsetmi§tir. iyiler sagc1lard1r. Bunlar farzlan ifa ederek Al
lah'a yakla§Irlar ve Allah'm emrettiklerini yapar, haram klldlklanm 
terkederler. Bunlar kendilerini mendublarla sorumlu tutmad1klan gi
bi miibahlann fuzulilerinden de ahkoymazlar. Sabikun ve Mukarre
bun ziimresinden olanlar ise; farzlardan sonra nafile ibadetlerle Al
lah'a yakla§Irlar. Hem vacibeleri hem de miistehablan ifa ederler. Hem 
haramlan hem de mekruhlan terkederler. Onlar, biitiin sevgileriyle 
gii~leri yettik9e Allah'a yakla§tlklan zaman, Allah da onlan tam ola
rak ·~ever. Nitekim Kudsi hadiste; kul, Bana nafilelerle yakla§maya 
devam eder ve nihayet Ben onu mutlak manada severim, buyuruluyor. 
Sonra kul, mii'min ve miittaki olunca Allah'a dost olur. Binaenaleyh 
katir ve miinaf1klardan bir kimse Allah'a dost olmaz. Keza iman ve 
ibadeti dogru olmayan da ---.giinahs1z dahi olsa- Allah'a dost olmaz. 
Kafirlerin 9ocuklan gibi ve kendilerine ilahi davetler ula§marm§ olan
lar gibi. Her ne kadar onlara pey-gamber .gonderilinceye kadar azab 
edilmeyecegi soylenirse de, onlar yine de ancak mii'min ve miittaki 
olunca Allah'm velileri olahilirler. Keza iyilikleri yapmayarak kotii
liikleri i§leyerek Allah'a yakla§mak isteyen kimse de Allah'm velisi 
olamaz. Deliler ve ~ocuklar da boyle. <;iinkii Hz. Peygamber; ii~ §ey
den kalem kalkml§tlr: Ay1lmcaya kadar deliden, ihtilam oluncaya ka
dar 9ocuktan, uyamncaya kadar uyuyandan, buyurmu§tur. Bu hadisi 
Siinen ehli, Hz. Ai§e'den rivayet etmi§lerdir. Ve ma'rifet ehli de onu 
kabulde ittifak etmi§tir. Miimeyyiz olan ~ocugun ibadeti sahih olur ve 
ulemamn cumhuruna gore bundan dolaYI sevab elde eder. Hakkmda 
kalem kalkml§ olan deliye gelince; ulemamn ittifak1yla onun ibadet
lerinden hi~ birisi sahih olmaz. Ne imam, ne ktifrii, ne namaz1 ne de 
diger ibadetleri sahih olur. Genellikle ak1l sahipleri katmda hi~ bir 
diinya i§inde selahiyyeti, olmaz. Ticaret ve san'atta ehil sayllmaz. 
Bezzaz veya attar veya demirci veya marangoz olmaya ehil degildir. 
Ulemamn ittifak1yla onlarm akidleri de sahih olmaz. Ne ah§l, ne ve
ri§i ne evlenmesi, · ne nikah1, ne bo§amas1, ne ikran, ne §ehadeti ve da
ha buna benzer hi9 bir sozii sahih kabuledilmez. Biitiin sozleri mana
slzdlr, ona sevab ve ceza terettiib etmeyecegi gibi, §er'i hiikiimlere de 
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konu olmaz. Miimeyyiz olan ~ocugun durumu ise bundan farklldn. 
<;iinkii icma ve nassa gore; baz1 yerlerde onun sozii muteberdir. Baz1 
yerlerde ise tartl§ma konusudur. Delinin imam ve takvas1 farz ve na
filelerle Allah'a yakla§mas1 dogru olmad1gma ve kabul edilmedigine 
gore; Allah'm velisi olmasl da imkanslZ olur. Oyleyse bir kimsenin, 
delinin Allah'm velisi olmasma inanmas1 caiz degildir. Bilhassa deli
den duydugu bir miika§efeye dayanarak veya delinin bir adam1 g5s
terdigini ve o adamm da delirdigini veya oldiigiinii g()rmek gibi bir ta
sarrufa dayanarak onun , Allah'm velisi olduguna inanmak caiz degil
dir. Bilindigi gibi kafirlerin, miinM1klann ve mii§riklerle ehl-i kitabm 
da, baz1 miika§efeleri ve §eytfmi tasarruflan vard1r. Mii§riklerin ve 
ehl-i kitabm abidleri sihirbazlan ve kahinleri boyledir. Oyleyse onla
nn bu halinden dolay1 Allah'm velisi olduklanna hiikmetmek caiz de
gildir: ( ... ) Mesela bir kimse; peygambere zahiri ve batini olarak itti
ba etmenin vacib olduguna inanmadlgm1, aksine §eriatm batmi haki 
katma degil de zahirine tabi oldugunu belirtirse veya Allah'm velile
rinin Allah'a gitmek i~in peygamberlerden ayn bir yol tuttuklanm 
kabul ederse veya peygamberlerin yollan zorla§tlrd1klarm1 veya pey
gamberlerin avamm onderleri olduklanm, havasm onderleri olmadlk
lanm soylerse veya buna benzer sozleri soyleyip de kendisinin veli ol
dugunu a~1klarsa; o kimsenin Allah'm velisi olmas1 §oyle dursun, ima
na ters dii§en taVIrlan sebebiyle kiifiir i~erisindedir. Boyle kimseden 
fevkalade bir durumun sad1r oldugunu goriip de veli oldugunu sanan 
kimse, yahudi ve hlristiyanlardan daha sap1ktlr. Deli de boyledir. <;iin
kii delinin deli olU§U onun iman ve ibadetinin - ki bunlar veli olma
run §artldlr- sahihligi ile ~eli§ir. Zaman zaman delirip, zaman zaman 
aytlan kimse; ay1lm1§ iken Allah'a ve Rasuliine iman eder farzlan ye
rine getirir ve har3.mlardan saklrursa; delirdigi takdirde delirmesi; 
onun ak1lll iken iman ve takva iizere olmasmdan dolayt Allah'm se
vabma nail olmasma engel degildir. Ay1k iken yapml§ oldugu ameller
den dolayt Allah'm velisi olabilir. Keza iman ve takva sahibi olduktan 
sonra deliren bir kimseyi de Allah Teala daha onceki iman ve takva
smdan dolay1 sevaba nall eder. Kendi fiilinin neticesi olmaks1zm deli-, 
lik haline du~ar olmu§ bir kimsenin daha onceki emelleri kar§Illksiz 
buak1lmaz. Ancak delirdigi anda kalem kalkar. 

Buna gore; farzlan ifa etmeksizin haramlardan sakmmaks1zm, 
Allah'm emrine ters dii§en fiilleri i§leyen bir ki§i, veli oldugunu iddia 
etse de onun Allah'm vellsi oldugunu soylemeye kimsenin hakk1 yok
tur. <;iinkii boyle bir kimse eger deli degilse, akllru yitirmi§ veya bu
naml§tlr. Ya da zaman zaman delirmekte, zaman zaman aytlmakta
du. ~ayet farzlan ifa etmez ve peygambere tabi olmamn gereksizligini 
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soylerse kafirdir. A~1k veya gizli olarak delirmi§Se onun hakkmda ka
lem kalkar ve kafirlerin ~arptmlacag1 cezaya ~arptmlmazsa da iman 
ve takva ehli gibi Allah Azze ve Celle'nin lutfuna da nail olmaz. Her 
iki takdirde de onlarm veli olduguna inanrhak dogru degildir. Fakat 
bir ki§i ayild1g1 anda mu'min ve muttaki ise bu takdirde ayrk iken Al
lah'm velisi olabilir. Veya bir ki§i kufUr ve nifak halinde iken delirir
se; o, kuflir ve nifakdan dolayr .cezas1m ~eker. Deliligi, onun ayrk iken 
sahib oldugu kufUr ve nifak durumunu ve bunun cezasm1 ortadan 
kald1rmaz. 

Zahirde Allah'm velileri i~in diger · insanlardan ayn olarak mubah 
.k1llhrm§ hi\! bir §ey yoktur: Bir elbiseyi giyip digerini giymemek, sa~I 
kesmek veya kiSaltmak veya ormek gibi eger mubah bir davram§ i~e
lisindeyse bunlardan herhangi birini ayrrd edici bir ozellik olarak kul
lanma diye bir §ey yoktur. ( ... ) Velller Muhammed ummetinin her Sl
mfl arasmda bulunurlar. Yeter ki a~Ik~a bid'at ve fUcur ehli olmasm
lar. Kur'an ehli ve Him ehli arasmda veli bulunabilir. Cihad ve_ sava§ 
ehli arasmda veli bulunabilir. Ticaret, san'at ve ziraat ehli arasmda 
veli buluriabilir. Selef-i Salihin, din ve Him ehlin.e kurra adm1 veriyor
lardl. Bunlar ar·asmda alim ve nasikler bulunuyordu. Sonra sufiyye 
ve fukara ismi ortaya \!IktL Sufiyye ismi, yunden elbise giymeye nis
bet edilerek sUfdan turetilmi§tir. Bu dogru olandir. Fakihlerin safve
tine veya saffa veya Arap kabilelerinden zuhd ve ibadetiyle tamnmi§ 
bir kabile olan Savfe ibn Edde mensub olanlara verilmi§ 'bir isim ol
dugu soylenmi§tir. Safvet veya Suffe ehline isim olarak verildigi de 
~oylenmi§tir. Allah'm huzurunda on safta bulunanlara bu ismin ve
rildigi de soylenmi§tir. Butu.n bu sozler zay1f kavillerdir. <;unku eger 
bu Sozler dogru olsaydl, onlara safi, safai, saffi denirdi de SUfi den
_mezdi. Keza suluk ehline de fakirler ad1 verilmi§tir. Bu da sonradan 
meydana gelmi§ bir orftUr. insanlar, sufi ad1m vermenin mi yoksa fa
kir demenin mi daha iyi oldugu konusunda tarti§mi§lardir. Keza §iik
reden zengin mi, yoksa sabreden fakir mi daha ustUndur? diye muna
ka§a etmi§lerdir. Halbuki butu.n ·bunlarda Allah Teala'mn buyurmu§ 
oldugu §U hiikiim en dogrusudur : ((Ey insanlar, dogrusu Biz sizi bir 
erkekle bir di§iden yarattlk. Sizi milletlere ve kabilelere bolduk ki ta
ni§aSimz. Muhakkak ki Allah katmda en degerliniz Allah'tan en ~ok 
korkammzd1r.» (Hucurat, 13) . Sahih bir hadiste Ebu Hureyre'den nak, 
ledilir ki, Rasu1ullah (s.a.) a ; insanlarm en afdall kimdir? diye sorul
dugunda; Allah'tan en ~ok korkamd1r, buyurmu§tur. Kitab ve Sunnet 
delalet ediyor ki; Allah katmda insanlarm en degerlisi, Allah'tan en 
~ok korkand1r. Sunen kitablarmda Hz. Peygamberin §Oyle 'buyurdugu 
nakledilir : Acemin ·- Araba, Arabm Aceme, siyahm beyaza, beyazm si-
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yaha takvadan ba§ka iistiinlugu yoktur. Yine Allah RasulU buyurur 
ki; Allah Teala sizden cahiliyyet donemindeki ovfinme kibir ve guru
ru kaldmm§tlr ve atalarla iftihan yok etmi§tir. insanlar iki ki§idirler 
ya mu'min, muttaki veya fas1k, §aki. 

Allah velisinin yamlmaz, · §a§Irmaz bir ma'slim olmru:n §art degil
dir. Aksine baz1 §eriat bilgilerinden haberdar olmamas1 caizdir. Hatta 
Allah'm emrettikleriyle nehyettigi konulan birbirine kar1§tlrmas1 ca
izdir. Baz1 harikalann; Allah ve velilerinin kerametleri samllp da as
lmda derecesi du§uk oldugu i~in §eytamn aldatt1g1 §eyler olmas1 da 
caizdir. Derecesinin dfi§fik olmas1 nedeniyle o, bunlarm §eytandan ol
dugunu bilmeyebilir. Bunlar onu Allah'm velisi olmaktan ~1karmaz. 
c;unku Allah Teala bu ummetin hata, unutma ve zorlanarak yapt1g1 
§eylerden vazge~mi§tir. Hz. Peygamber yamlan mu~tehidi gunahkar 
saymaml§ ve aksine i~tihadmdan dolaYI ona mukatat vaadetmi§, ha
tasml bagl§laml§tlr. Bunun i~in Allah velisinin hata etmesi caizdir. 
Aynca peygamber dl§mda insanlann veli olduklanm sand1klan kim
selerin her sozune inanmalan gerekmez... (Muhammed Cemaleddin 
el-Kas1mi, Mehasin et-Te'vil, IX, 3366- 3374' 

Evliya hakkmda rivayet edilen hadisler : 

Baz1 mufessirler, bu ayeti tefsir meyanmda bir takml. hadisler ri
vayet etmekte iseler de, bunlann hi<; biri sahih degildir, ravi zinciri Ra
sulullah (a.s.) a kesintisiz olarak ula§mamaktadlr. Bu mufessirlerin 
evliya · hakkmda rivayet ettikleri sofileriri bu konudaki anlaYI§lannR 
en uygun hadis Ebu Hureyre'nin mer:fu' olarak rivayet etmi§ olctugu 
§U hadistir : AUah'm baz1 kullan vard1r ki; peygamberler ve §ehidler 
onlara g1bta ederler. Onlar kimlerdir? ya Rasulallah, diye soruldu. Ra
sulullah: Onlar; bir menfaat ve mevki gozetmeden, sadece Allah i~in 
birbirlerini sevenlerdir. Bunlarm yuzu nurludur ve nurdan yap1lm1§ 
minderler uzerinde otururlar. insanlar korktugu zaman onlar kork
maz, uzilldugu zaman da uzillmezler, buyurdu ve «iyi bil ki, Allah'm 
velilerine korku yoktur ve onlar uzillmeyeceklerdir.» ayetini okudu. Bu 
hadisi ibn Cerir, hocas1 Ebu Hft§im er-IRufai'den rivayet etmi§tir. Bu
hari; hadis alimlerinin, bu hadisin zaYif oldugu konusunda ittifak et
tiklerini g6rdugunu soylemi§tir. Aym hadisi Ebu Davud Orner ibn Hat
tab (r.a.) dan ibn Cerir'inkine benzer bir ravi zinciri ile rivayet et
mi§se de bu ravi zinciri Ebu Zur'a ile Amr arasmda kopukluga ugra
maktadlr. Baz1lan, bu hadisi Hakim'in de rivayet ettigini ve; bu ha~ 
dis sahihtir, dedigini soylemi§Se de, biz onun el-Mustedrek isimli ese
rinde bOyle bir §ey goremedik. ~u da var ki; Hakim'in «sahihtir» de-
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digi her hadis sahih degildir. Aynca bu hadis, anla§Ilmas1 zor bir ha
distir. c;unkii, evliyi'mm peygamberlerden daha iistiin oldugu mana
sma gelmektedir. Ki bu, miisliiman alimlerin gorii§iine ters dii§mek
te, baz1 §eytani evliyamn (l~eytan dostlannm) gorii§lerine uymaktad1r. 
Bu §eytan dostlan, bir velinin peygamberden daha iistiin oldugunu, bir 
peygamberin veliliginin peygamberliginden onemli oldugunu soylemek
tedirler ki; bu, §eytani bir te'vilden ba§ka bir §ey degildir. 

Ebu Malik el-E§'ari'nin merfu' olarak rivayet ettigi §U hadis de 
boyledir: insanlar i~erisinde bir tak1m kimseler gelecek. Aralannda ak
rabahk bulunmayan bunlar birbirlerini Allah i\!in sevecek, Allah i~in 
bir araya gelecekler. Allah, k1yamet giinii bunlar i~in nurdan yapllml§ 

.. minberler kurar ve onlan bu minberlerin iizerine oturtur. insanlarm 
korktugu giin, onlar korkmazlar. Onlar; Allah'm korkmayacak ve iiziil
meyecek olan dostland1r. Ahmed ibn !Hanbel'in ~ehr ibn Hav§eb'den 
rivayet etmi§ oldugunun tamam1 uzundur. Ancak bu ~ehr ele~tirilmi§, 
Hat1z'm et-Takrib'de belirttigi gibi pek makbul sayilmami§tlr. 

Diinyada insana verilen miijdeyi; miisliimamn gordiigii veya ken
disine g6sterilen ger~ek rii'ya olarak a~lklar mahiyette, bir taklm ha
disler rivayet edilmi§tir. ibn Mes'ud, Ebu Hiireyre, ibn Abbas gibi sa
habiler; Miicahid, Urve ibn Ziibeyr, Yahya ibn Ebu Kesir, ibrahim en
Nehai, Ata ibn Ebu Rebah ve digerleri bu gorii§tedirler. Baz1lan da 

. bunu, daha once tefsiri ile beraber zikrettigimiz Ha Mim secde a yeti 
I 

ile tefsir etmi§lerdir. Aynca ibn Abbas v.b. lerinin evliyanm; Allah 
(c.c.) 1 gordiigti zaman, Yiice Allah'm da onlann bu gormesini andigl
m soyledigi rivayet edilmektedir. Baz1 zatlarm da merfu' olarak riva
yet ettigi bu hadis zay1ft1r. Ebu Hanife ve ~afil'nin de : Eger ulema; 
Allah (c.c.) m evliyas1 degillerse; evliya diye bir §ey yoktur, dedikleri 
rivayet edilmektedir. Nevevi ise; ayette gec;en evliyanm, ilmiyle amel 
eden kimseler oldugunu soylemi§tir. Bu ayetin tefsiri meyanmda riva
yet edilen hadis ve gorii§lerin Qzeti boyledir. 

Sahih hadisler arasmda evliya ile ilgili olarak sofiyyenin anlayi
§ma en yakm hadis olarak §U hadis-i kudsiden ba§kasm1 bulabilmi§ de
giliz: Benim bir velime dii§manllk eden kimseye sava§ ilan ederim. Bu 
hadisi, sadece Buhari rivayet etmi§tir. Fakat metni gibi -ravi zincirin
de de tuhafllk oldugu meydandad1r. Bu hadisin ravi zincirinde Halid 
~1-Katavani, Ahmed ibn Hanbel, Zehebi, Hafiz ibn Receb gibi zevat ta-.,. 
rafmdan tenkid edilmi§, hadisinin yaz1labilecegini ancak kendisiyle is-
tidlal edilemeyecegini soylemi§lerdir. Ahmed ibn Hanbel, onun riva
yet etmi§ oldugu bu hadisi Miisned'ine almaml§, Ezdi de bu zatm bazJ 
hadislerinin tenkid gottirdiigiinii soylemi§tir. ibn Sa'd da bu zatm miif· 
rit bir §ii oldugunu ileri siirmektedir. 
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Bu hadisde metin baklmmdan da bir tak1m gariblikler bulunmak
tadir. Hadisin devammda §6yle denmektedir: Kulum nafilelerle bana 
yakla§maya devam eder, ta · ki, Ben onu sevinceye kadar. Artlk, Ben 
kulumu sevdigim zaman, onun kendisiyle duydugu kulag1 olurum. Ha
dis, bu minval iizere devam ediyor. Baz1lan bu hadisle cchululn ve cdt
tihadll inancma istidlal ediyorlar. Alimler bu hadisi te'vil etmi§lerdir. 
Biz de bu kitab1m1zda, Allah sevgisi ile ilgili a~Iklamalanmiz arasmda 
bize en uygun gelen te'vili beyan etmi§ bulunuyoruz. 

Hayru ve ~eytan Evliyalan 

Buraya kadar bu iki ayeti, aym manaya gelen ayetleri ornek g6s
tererek a\!Iklami§ bulunuyoruz. Kur'an-1 Kerim'i en giizel ve en dog
ru a~1klayan mufeS.sir yine Kur'an'd1r. Kur'an'a uymayan her tefsir 
batlld1r. Aynca a~lklamarmz1, bu manada rivayet olunan baz1 hadis
lerle de destekle~ bulunuyoruz. Bizim inandl~rmz §Udur: Allah 
(c.c.) m kendine dost olduklanm ilan ettigi evliyas1 miittaki, salih mii' 
minlerdir. Fakat selef asnndan sonra miisliimanlar arasmda evliyala
nn, ak1l erdirilemeyen hayali bir alem oldugu yaygm hale gelmi§tir. 
Bundan itibaren evliyalann; gayb alemLTlde bir tak1m ozellikleri, yer 
ve goklerde Allah (c.c.) m kitabmda ve peygamberinin (a.s.) Siinnet' 
inde peygamberlere tamnan yetldnin iistiinde bir yetkileri vard1r. Hat
ta bunlar, putperestlerin Allah (c.c.) tan ba§ka bir ilah bildigi putla
nmn da iistiinde bir yetkiye sahiptirler. 

Bu iddialar; kimi tarihte ad1 gec;en veli diye me§hur olmu§ baz1 
kimselerden, bazan da sadece mutasavv1f ve ehl-i tarikat denen kim
selerden, bundan sonra verecegimiz orneklerde de goriilecegi gibi §irk 
kokan hura.fevarl iddialanm te'yid eder mahiyette anlatllan hikaye
lerdir. 

Herhangi bir muhaddis veya miifessir, bu zatlann yukar1da nak
lettigimiz gorii§lerini Rablarmm kitabma ve peygamberlerinin hadi 
sine dayanarak reddetse ona : Bu sap1ktlr, kerameti inkar eden bir sa
pltlcldlr. Kur'an'a muhaliftir, gibi karalamalarla saldmr ve hemen «iyi 
bil ki, Allah (c.c.) m dostlarma (evliyalanna) korku yoktur ve onlai' 
iiziilmeyeceklerdir.ll ayetini okurlar. Halbuki bu ayet, yiice Allah (c.c.) 
m §U ve daha once ornek verdigimiz ayetlerin manasmdan ba§ka ne 
mana ifade eder ki. .. cc~iiphesiz im~n ·ectenler : yahudiler, hlristiyanlar 
ve Sabiiler, bunlardan kim ki, Allah (c.c.) a ve ahiret giiniine inamr, 
iyi bir i§ yaparsa elbette onlara Rablan katmda miikafat vardlr; onla
ra korku yoktur ve onlar iiziilmeyeceklerdir.ll Evet iyi i§ yapan bu mii' 
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minier §Uphesiz yiiksek mevkilerdedirler. Ki, biz, bu dereceleri en a§a
giSI ve en yiiksegine daha once kitab1rmzda (X, 24) i§aret etmi§ bulu
nuyoruz. 

Tasavvufc;ular, kendi iiriinleri olan bu hayali velayete once §eclat 
klhfl girdirmi§ler, §eriata paralel bir kavram, cchakikat>! ihdas etmi§
lerdir. Bu hakikat1, zaman i<;inde §eriatla iyice kan§tlran tasavvuf«;u
lar, bJd'atta a§mhklan ve §eriattan uzakla§malan ile orantlll olarak is
lam'm ruh ve manasmdan uzak dii§mii§lerdir. Bunlar, kendilerinden 
onceki tabakadan Haris el-Muhasibi, Sirri es-Sekati, Mansur, ibn 
Ammar, Ciineyd, ~ibli, butiiniiyle Ku§eyri risalesinde zikri ·ge«;en ta
savvuf«;ulann Ebu ismail el-Herevi ve bunlardan sonra gelmi§ gec;mi§ 
olan sufi zevatm yolundan gittiklerini soylemi§lerdir. <;unku adrm ver
digimiz bu zatlann c;ogu; hadis rivayet etmi§, dini bilgilerde ileri sevi
yelere ula§rm§lardi; Kur'an ve Siinnet'e sanlmay1 §iar edinmi§, murid
lerini bid'atlardan sakmdirmi§, sahabe, tabiin, ehl-i 'beyt imAmlan, ha
disc;iler ve dart mezheb imam1 gibi selefe uymaya te§vik etmi§lerdi. 
~ayet bu durum olmasayd1, ortac;agm a§In tasavvufc;ulan ve daha son
ra gelen o bid'atc;1 hurareci sap1k tasavvufc;ular ile bu zevat arasmda 
Brahman mistisizmi ile islam, Elyeda ile Kur'an arasmdaki durum 
olurdu. 

~imdi ~a'rani'nin Tabakat'iil-Kiibra'sma bakahm. Burada hadis 
ve f1k1h imamlarmm ya§ayl§l ile tasavvuf imamlanmn ya§aYl§l ara
smda ibadet, takva, ilim ve hikmet 'bak1mmdan biiyiik bir fark gore
meyiz. Bir de bunlardan sonraki Ortac;ag ve daha sonrasma bakallm 
da, dii§iinelim ve kar§Ila§tirahm. i§te buralarda deliler; ba§larmda, sa
kallannda ve c;iiriiyiinceye kadar hi<; y1kamad1klan veya ancak sene
de bir kez Yikad1klan o koku§an elbiselerinin uzerinde ha§erat dola§an 
h1rpaniler goriiriiz. Ve bunlar, biitiin bu hallerine ragmen kendilerini 
peygamberlerden ustiin gormektedirler. Bunlarm ic;inde Allah (c.c.) la 
birle§tigi veya Allah oldugunu iddia edenler de gaze c;arpmaktadtr. 

~a'rani'nin, tasavvufc;ulann ccAktab-1 Erbaa» adm1 verdikleri kim
selerin hayatlan hakkmda yazd1klarma bakahm. ic;lerinde Abdiilkadir 
Geylani'den ba§ka, halka §eriat ilimleriyle faydah olan herhangi biri
ni bulamaYlz. i§te Ahmed er-Rufai. Qagda§l alimlerce tenkid edilmek
te, decca! lakab1 ile amlmakta, kadmlarla erkekleri bir araya getirmek
le suc;lanmaktadlr. E>esuki hakkmda ise; bu zatm farsc;a, suryanice, ib
ranice, kU§ ve hayvanlarm dilini bildigini yazar. Aym mtrellif, bu za
tm bu dillerden biriyle yazd1g1 ve miiridlerden birine gonderdigi, aslm
da sac;ma sapan §eylerle dolu olan bir kitab ve hac1lardan biriyle Ra
sulullah (a.s.) a gonderdigi manaslz, faydaslz, aym sac;mahkta bir se
lamdan bahsetmektedir 

Ylinw 

fayd 
bir · 
derd 
yery 
dilec 
iizer 
onla 
yare 

evli) 
Alia: 
nad 
ham 
swu 
ni, ] 
elirn 
nn : 
de§iJ 
sulu 
nern 
van 

bu 1 

Gey 
cak 

(c.c. 
nen: 
gil. 
de I 
Sl g 

rai 
de • 
mi§ 
aru1 
if ad 
de 1 

kat 



YQ.nus, 62-64) HADISLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiR! 3851 

Aym miiellif, bu zat gibi tasavvuf~ulardan suduru normal olan 
faydalmm yanmda ooylelerinin evliyahgma inananlann dinini bozan 
bir tak1m sozler nakletmektedir. Kitabda §Oyle deniyor: Hazret §Oyle 
derdi: Ben, miinacatmda Mlisa (a.s.) hamlelerinde Ali (r.a.) idim. Ben 
yeryiiziindeki velilerin her biriyim. Ben onu elimle yarattlm. Onlardan 
diledigimin §ekline girerim. Ben Allah (e.G.) 1 gokte gordiim, 0 «kiirsi» 
iizerinde iken O'nunla konU§tum. Cehennem kap1lan benim elimdedir, 
onlan kapatt1m; Firdevs cenneti de elimdedir, onu ac;tlm. Kim, beni zl
yaret ederse; onu Firdevs cennetine koyanm. 

Ve i§te bu ayetin tefsiri ile ilgili sozleri : Bil ki, ey ogul, Allah'm 
evliyalan; korku ve iiziintiileri olmayan Allah ile birle§mi§ olanlardir. 
Allah (c.c.) ile birle§en her bir veli Mlisa (a.s.) nm Allah (c.c.) a mii
nacat ettigi gibi miinacat eder. Her bir veli Hz. Ali (r.a.) gibi', kiiffara 
hamle yapar. Ben ve Allah'm diger evliyalan, ezelde Allah'm ve Ra
swullah (a.s.) m huzurunda yash halde bulunuyorduk. Allah (c.c.) be
ni, Hz. Pey;gamber ( a.s.) in . nurundan yarattl ve biitiin velilere . kendi 
elimle giydirdim. Raswullah (a.s.) bana, ey ibrahim, dedi, sen bunJa
rm reisisin. Ben Rasulullah (a.s.) ile beraberdim. Benim arkamda kar
de§im Abdillkadir, onun da arkasmda Rufai'nin oglu vard1. Sonra Ra
sulullah (a.s.) a dondiim. Bana, ey ibrahlm, dedi, Malik'e git, Cehen
nemi kapamasm1 s6yle, R1dvan'a git, Cennetleri ac;sm. Malik ve Rid
,·an emirleri yerine getirdiler. 

~a'rani, bu zatm ~ok konU§tugunu zira «istitale» makarm denen 
bu mertebede, ki§inin c;ok konu§acagllll yaz1yor. Ona gore; Abdiilkadir 
Geylani ve digerleri de, bu nevi konu§malar yaptlkla.nm bunlara an
cak ac;1k «nass» ile kar§l c;Ikilabilir. 

Biz diyoruz ki : Ac;1k nassa ihtiyac1 olan; gayb aleminden Allah 
1 c.c.) a, meleklerine, en biiyiik peygamberine ( a.s.), cennet ve cehen
neme ait bir taklm aslls1z iddialarda bulunandlr, onlan inkar eden de
gil. Qiinkii bu gibi iddialar, ancak kesin delil (nass) ile sabit olur. iler
de bu iddialann dini bozma ve milyonlarca miisliimamn sapittmlma
Sl gibi sonuc;lanna aynca temas edecegiz. 

Rufai tarikatma ait kitablarda zikredildigine gore; Ahmed er-Ru- · 
fai bir bahga eliyle dokunmu§, miiridleri bu bahg1 pi§irmek istedigin
de ona ate§ te'sir etmemi§. Durum kendisine iletilen hazret §Oyle de
mi§ : Rabb1m bana, bu fakirin elinin dokundugu bir §eyi diinyada da 
ahirette de ate§in yakmayacagm1 va'dettr. Yine bu kitablarda . §Ciyle 
ifadelere yer verilir: Efendimiz Rufai, canhlan Oldiirebilir ve oliileri 
de diriltebilirdi, saadet ve §ekavet fakirlik ve zenginlik verirdi. 0, yedi 
kat goklerin ayaklarmda bir halhal gibi oldugu bir makama vasll d-
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mlli}t.ur. el-Bahc;e ad.ll eserd.e ise; efendilerinin baz1 kim.selere cennette 
bahc;eler satt1g1, hatta onun d.ort smmm belirledigi yaz1hd1r. 

Abdtilkadir Geylani'nin menkabelerine ait yazllml§ olan baZ1 ki
tablarda ise §Unlar yazilldir : Bir gun Hazretin muridlerinden biri olur. 
Merhumun c;ok iiztilen annesi gelir, aglayarak ona yalvanr ve oglunu 
kendisine tekrar d.ondurmesini ister. Buna uzUlen imam, olum melegi 
goklere c;Ikmakta iken onun pe§inden goklere dogru u~arak ona yeti
§ir. Bu esnada melek o gun kabzettigi ruhlan, bir zenbil ic;inde ta§l
maktad.Ir. Ondan muridinin ruhunu kendisine iA.de etmesini ister. Me
lek, istegini kabul etmeyince de zenbili tutup c;ekerek zenbilin ic;inde. 
bulunan ruhlann dokulup ait olduklan cesedlere donmesi uzerine me
lek, Allah (c.c.) m huzuruna c;1karak Abd.tilkadir Geylani'yi O'na §ika
yet ed.er. Ve Cenab-1 Allah (c.c.) m buna verdi~ cevab1 burada zikret
meye ed.ebimiz elvermemektedir. 

Bu mealde zikredilen hurafeler zincirinden bir halka daha zikr
edelim : Hindistan'd.a mtislumanlara va'zetmekte olan bir zat AbdUl
kad.ir Geylani'nin bir menkabesini anlatlr. Menkabe §6yledir : Kar
gamn biri Abdtilkadir Geylani'nin d.ogum gununde -putlara kesilen 
kurbanlar gibi- kesilen kurba.nm etind.en bir parc;a kapar. Sonra kar
ga o etin kemigini bir mezarhga du§tirur. Bunun uzerine Cenab-1 Al
lah Abdtilkadir Geylani'nin hiirmetine o mezarl1kta yatan buttin mev- . 
talan affeder. i§te bu gibi hurafeleri inkar edenlerin vay haline! Bun
Ian inkar edenler (onlara gore) Allah (c.c.) m, ((iyi bil ki, Allah'm ve~ 
lilerine korku yoktur ve onlar uziilmeyeceklerdir.>> ayetini ve kerame
ti inkar ediyorlar. 

Onlarm id.diasma gore; inkan kabil olmayan kerametlerden biri 
de, evliyalara vahiy gelmesi id.dias1d1r. Yine onlara gore; bu keramet
lerin Kur'an'a ters d.ii§mesi, §eytana taprm§ olma, bunun gayb ilmine 
girmesi, farzlan b1rak1p kottilukleri irtika'b etmi§ olmak kerametlerin 
vukuu ac;1smd.an onemli degildir. <;tinku onlara gore bu gibi hailer, 
hatta ac;Ikc;a kufiir demek olan bir tak1m i§ ve sozler, Allah (c.c.) m 
bu dostlarmd.an ancak bir maslahattan dolaYl zahiri olarak meydana 
gelmekted.ir. Bu noktada birkac; ornek verelim :-

Birinci Ornek : iblisin uluhiyyetine inanan sap1k bir velinin kera
metleri hakkmdad1r. 

§a':z:ani §eyh Muhammed el-Hud.ri'nin hayati hakkmda §Unlan 
zikred.er : Bu zat, Cediy'nin d.ostlannd.an biri idi. Normal halinde iken 
ilim ve ma'rifetin ince meselelerinden bahseden · bu zat, cez'be haline 
girdigi zaman peygamberler v.b. hakkmda sarfettigi sozleri dinlemeye 
kimse tahammiil edemezdi. §eyh efendi bir and.a birk~ yerde goru-
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nurdu. ~eyh Ebu'l Fadl'm anlattlgma gore, bir cum'a gunu onu gor
mii.§ler. Kendisinden hutbe okumas1 ricas1 uzerine minbere 9Ikm1§, Al
lah (c.c.) a hamd ve sena ettikten soma §Oyle devam etmi§: Sizin, §ey
tandan ba§ka bir ilahnuz olmadi~na §ahidlik ederim. Tum insanlar ... 
kafirdirler. Bundan soma k1hcm1 9ekerek a§agiya inmi§. Fakat butun 
cemaat cami'den ka9rm§mi§. ikindiye kadar orada bekledikten soma 
aynhp gitmi§. Sonra kom~u koylerden insanlar gelmi§ ve her bir koy 
halla., aym gtin kendi koylerinde de namaz kildmp hut'be okudugunu 
soylemi§ler. Belki otuz kay halk1 o gun aym §eyi anlatmi§. 

~eyh Ahmed el-Kalai'nin anlattlgma gore; Sultan Kay1tbeg, bu 
zatl yolda gordugtinde, kendisiyle kar§Ila§maktan 9ekindigi i~ln yolu
nu degi§tirirmi§. ~eyh efendi birini begenmedigi zaman sakahm tutar, 
iyice hirpalaymcaya kadar yuzune tukurtirmu§. Onun daya~ndan kur
tulan insan 90k az olurmu§. Bu zat §Oyle dermi§: Benim gozumde 
dunya, onumde yemek yedigim kap gibidir. insanlarm bedenleri ise, 
cam §i§eler gibidir. Ben onlann i9lerini gorurum. 

Bana g-Ore bu gibi sa9mahklan konu§abilen delilerin yeri timarha
nedir. Ancak bu §ekilde bunlann kuftir ve §errinden emin olunabilir. 

ikinci Ornek: Fahi§elerin dostu ve sap1k bir velinin kerameti hak
kmdadrr. 

Yine ~a'rani, Ali Vahhi§ Efendi dedigi bir zat hakkmda da §Unlan 
yazmaktadir: Hazret, meczub ve ehl-i kerametin ileri gelenlerinden idi. 
~ehir §ehir dola§an bu zatm birc;ok kerameti vard1r. ~eyh Muhammed 
Tannihi bana bu zatla ilgili §Oyle bir hatlras1m anlattl : ~eyh Vahhi§, 
bizim mahallede fahi§elerin · kald1g1 bir handa kahrdi. Onlann yamn
dan 9lkan herkese dur derdi, sana §efaat edeyim. Yanmda bunun i9in 
allkoydugu kirnseleri bir iki gun b1rakmad1g1 olurdu. Birgun handa 
kalan fahi§elere : Ham bo§altm, han yikilacak, demi§. i9lerinden sade
ce biri ona inan1p 91km1§. Han, kalanlann uzerine yikllffil§. Hepsi 61-
mii.§ler .. . Bu zatm garip halleri vard1. Bu durumlan, Muhammed ibn 
A'nan efendiye anlattlm. Efendi hazretleri bunlarm ger9ek olmadlgl
m, bu gibi i§lerin hayalini gosterdiklerini soyledi. Fahi§elerle zina eden 
gunahkarlara §efaat ettigini soyleyerek ba~§lanma garantisi va'det
mekle fahi§elere kavathk eden §U delinin kerametini gordunuz, degil 
mi? Bunun kerametinin ~1g1rtkanhg1m yapan hurafeci ·alimler ise on
dan daha sap1ktlrlar. 

U9tincu Ornek : Kufur ve hezeyanlanyla Kur'an'a kar§l 91kan bir 
delinin evliya1Ig1 hakkmdad1r. 

~a'rani, meczub ~eyh ~a'ban'm tercume-i halinde de §oyle demek
tedir: MJ.s1r'da olay ve varhklar1, diledigi gibi idare edebilen bir kim-
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seydi. §eyh Ali el-Havvas'I Allah (c.c.) m y1lb~mda o sene olacak her 
~eye muttali' kildigmi anlat1rd1. Aynca bu zatm cami'lerde Kur'an'da 
bulunmayan baz:i. SUreler okudugunu, kimsenin bunlara kar§I ~Ikma
dlginl ayetlere olan benzerliginden dolayt i.immi bir kimsenin bunlan 
Kur'an zannettigini de soylerdi. . . 

Bu zat druma ~1plak gezer, sadece on ve arkasm1 bir deri veya bir 
pa~avra - ile orterdi. Qiinkii, bunlarm otesindeki di.inya nimetlerini ha
ram sayard1. §a'rani bundan sonra §Oyle devam ediyor : Herkes ona son 
derece i'timad ederdi. Onun herhangi bir halini kmayan hi~ bir kim
seyi gormedim. Hatta halk, onu gormeyi bir bayram telakki ederdi. 

Ben diyorum ki : Eger §a'rani Ezher ulemas1mn en bi.iyi.iklerinden 
ise, bu deli de Allah'm evliyalarmdan ve soziine giivenilen, §eyhinden 
bahsederken anlattlklarma inamlan bir kimse kabul edilebilir. Bu za:. 
tm ve benzerlerinin, evliyallk ve kerametine §ahidlik edenlerin her bi
rinin deli kimseler oldugunu soylesek hata rm ederiz? Onun asnnda 
ak1l, ilim ve dinin ne klymeti vard1? Bu zatm deliliklerinin ilahi bir 
cezbe degil de, §eytani bir hastahk olduguna §a'rani'nin duydugu, gor
diigii ve rivayet ettigi sa~mahklarla Kur'an'a kar§l gelmesinden daha 
iyi delil olur mu? 

Ticani diye bilinen bir zatla ilgili birka~ ornek : 
Magrib'te XIII. hicri as1rda §eyh Ebu'l-Abbas Ahmed et-Ticani 

admda biri vard1. Bu zat Magrib'ten Sudan, Cezayir, Tunus ve M1s1r'a 
kadar yay1lan bir tarikat kurmu§tU. Bu tarikatm yiizbinlerce mensu
bu vard1. Tarikat, bir dizi hurate ve bid'atlarla doluydu. Burada tari
katm §eyhi, kendisinden once gelmi§ ge~mi§ tum kutublardan, hatta 
peygamberlerden daha i.istiin say1hrd1. Mesela, §eyhin tiim usul, fiiru' 
ve miiridlerine ve §eyhe yemek ile de olsa ikramda bulunan herkese her
hangi bir hesab ve cezaya tabi tutmadan Rasulullah (a.s.) m yamnda 
en yiiksek mertebeyi kesinlikle saglayacag1, ~iinkii §eyhin hatm i~in 
tum giinahlanmn bagl§lanacagl inancl vardl. G6ri.iliiyor ki bu zat, ta
rikatlm sanki bi.itun tarikatlarm hil8.f1ila insanlarm mahm yemek ve 
onlar nezdinde ni.ifuz te'min etmek i~in kurmu§tur. Bu zatm muridle
rinden biri onun menkabeleri, kerametleri ve virdleri hakkmda kendi
sinin kaleminden ve agzmdart . ald1gm1 soyledigi bir kitab yazarak Al
lah (c.c.) m kitabl ve Rasufuhah (a.s.) m siinnet'ini altiist etmi.~tir. 
§eyh efendinin !ddia ettigi Cevahir'iil-Meani adh bu kitabdan birka\! 
ornek verelim : 

Dorduncu Ornek : Ticani ile ilgisi olan herkesin hesabs1z ve ceza
siz olarak cennete girme te'minatl ile ilgilidir. 

Muellif, birinci babm ikinci faslmda §6yle diyor: 
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RasUlullah (a.s.), rii'yada degil uyamk bir halde iken bana dedi 
ki : Sen ve seni goriip de iman ile olen herkes kurtulmu§lardansuuz. 
Sana hizmet v.s. ile yardim eden, sana yemek yediren herkes cennete 
hesab ve ceza gormeden girerler. 

Raslllullah (a.s.) m beni sevdigini goriince dostlarmu, bana iyili
gi dokunanlan, 'bana hizmet · edenleri hatirlad1m, ~ogunun; eger sen 
gore gore cehenneme girersek Allah (c.c.) m huzurunda senden dava
Cl oluruz, dediklerini duyuyor, ben de onlara bu konuda hi~ bir §ey ya
pamayacagiml soyliiyordum. Hz. Peygamber (a.s.) in beni sevdigini 
goriince; bana dost olan bana dii§manllk etmeyip ~ok az bir §eyle de 
olsa bir jyilikte bulunan, bana yiyecek ikram eden herkesi benim i~in 
ba~lamasm1 rica ettim. Hepsi cennete hesabs1z girecekler, buyurdu. 

Ve benden el alan herkesin ge~mi§ gelecek tiim giinahlarmm ba
gl§laiunasmi, iyiliklerini kabul etmesini, Allah'm onlardan uhrevi he
sab· kaldirmas1m, oliim amndan cennete girinceye kadar Allah (c.c.) 
m azabmdan emin olmalanm, hesabs1z olarak ilk once cennete giren
lerden olmalanm, cennetin en yiice makamlarmda Rasulullah (a.s.) m 
yamnda benimle beraber bulunmalan i~in niyazda bulundum. Bana 
bunlann hepsine te'minat verdigini soyledi. 

Miiellif, bunlarm Ticani'nin kendisine yazd1rd1g1 sozler oldugunu, 
§unlan da §eyhin notlan arasmda buldugunu soyliiyor: 

Peygamber efendimiz (a.s.) den kendimin, annemin, babamm, bii
tiin dede ve ninelerinin, onlardan dogan onbirinci batna kadar kadm
erkek, kii~iik- biiyiik herkesin, bana ~ok az da olsa iyilikte bulunan
larm, arannzda ilim, zikir ya da s1r bak1mmdan bir §eyhlik ili§kisi olan 
herkesin -bana dii§manhk etmemesi §arliyla- beni seven, beni dost 
edinen, ziyaret eden, hizmet eden, bir ihtiyac1nn kar§Ilayan, bana dua 
eden herkesin, bunlarm babas1, anas1 ve <;ocuklarmm cennete hesabs1z 
olarak girmelerini istedim. Kendimin ve bunlann her birinin iman iize
re olmemizi, Allah'm beni ve bunlarm hepsini azab ve felaketlerinden, 
oliimle cennet aras1 Sikmtilardan emin kilmas1m, gelmi§ ge<;mi§ tiim 
giinahlanm1z1 bagi§lamasmi, tiim haksizllklannnzi bagi§lamasmi, kl
yamet giiniinii hesab, sual ve rahats1z edici hallerinden korumasm1, 
Ar§'mm golgesinde golgelendirmesini, s1rat iizerinden meleklerin ka
natlan iizerinde en siir'atli bi~imde ge<;memizi, Rasulullah (a.s.) m 
havzmdan su igmemizi, cennete hesabs1z olarak ilk grup i<;inde girme
mizi saglamas1m, bu konuda giivence vermesini istedim. Rasulullah 
(a.s.) bunlann tiimii igin te'minat verdiklerini soyliiyor. 

Sonra efendi hazretleri, RasUlullah (a.s.) la yap1lan bu konu§ma
mn uyamkhk halinde oldugunu tekrar ederek §Unlar1 soyledi: Siz ve 
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butiin dostlanm, beni gonneniz gerekmez. Bana dost olmayanlar yani 
benden el almayan ve yemegini yemediklerim buna muhta~tlrlar. Be
nim dostlanm ic;in, beni gorme §artl olmaks1zm yukardakilere dair te' 
minat verildi. 

Ticani devamla §oyle diyor : Beni sadece goriip de gayesi hesab 
ve cezas1z cennete girmek olan kimse eger sayd1g1rmz kimselerden, dost
lanrmz, bize iyilik eden, bizden el alanlardan ise bizimle beraber cen
netlerde kallr. Rasulullah (a.s.) bu konuda bana garanti verdi, soz ver
di. 0, sozunden donmez. Ancak ben, bize dost olup iyilik ettikten son
ra dii§man olanlan bu listeden <;1kard1m. Bunlar cenneti ummasmlar. 
Eger bizim dostlugumuza sanllrsamz size haber verdiklerimle mujde
lenirsiniz. <;unku bunlar kesinlikle olacakt1r. 

Miiellif bu noktada bu biiyiik kerametin, daha once hie; bir veliye 
miiyesser olmadigmi soyliiyor. Biz buna ilave olarak diyoruz ki; Hz. 
Peygamber (a.s.) hayatta iken ne ehl-i beytinden herhangi biri, ne de 
ashabmm ileri gelenlerinden biri ic;in, hatta kendilerini cennetle miij
deledigi kimseler ic;in Ticani'nin iddia ettigi gibi usill ve fiiruu miirid
leri ic;ine alacak olc;iide bir te'minat vennemi§tir. Hatta onun getirdigi 
dinde, Allah (c.c.) m kendisine ·ooyle bir §ey ic;in izin verdigini goste
ren herhangi bir §ey de yoktur. Onun getirdigi dinin kurah; iicretin, 
kiilfetle oldugu tarzmdad1r. 

Sahib olarak anlatlldigma gore, «Yakm akrabaru sakmd1r.» aye
ti indirildigi zaman, onlan toplayan Rasulullah (a.s.) m soylediklerin
den biri de : Dinin gereklerini yapm1z. Iren Allah ( c.c.) nezdinde sizin 
ic;in hi9 bir §ey yapamam, hadisidir. Hz. Peygamber (a.s.) bu ciimleyi 
amcas1, halasi, k1z1 Fatima ve e§i Hatice (r.a .) i9in soylemi§tir. Ticani 
ise tiim kendisine uyanlarm, yakmlan ve dostlannm, kendisine iyilik 
edenlerin cennette peygamberlerin iimmetlerinin de iistiinde bir yerde 
olacaklanm a91k9a soyliiyor. Bu; kendisinden once kimsenin cur'et ede
medigi bir yalandan ba§ka bir §ey degildir. 

Be§inci Ornek : Ticani'nin uydunna virdlerinin, hadislerle nakle
dilen tiim nafile ibadetlerden daha iistiin olduguna dairdir. 

Miiellifin C<Fatih)) dedigi ve uyamk bir halde iken Rasulullah (a.s.) 
m emrettigini soyledigi §U salavata bakallm: Allah'1m, kapattig1 za
man a9an daha oncekilerin sonu olan, hakka hak ile yard1m eden, se
nin dogru yolu gosteren Muhammed efendimize onun akrabalarma 
rahmet et. Bu zatm anlattlgma gore; ~eyhi Ticani bunu okurmu§, son

·ra onu bir defa okumaya bedel Delail-i Hayrat'1 yetmi§ bin defa hat
metmek iizere birakmi§. Bunun iizerine Hz. Peygamber, Delail-i Hay
rat'! b1rak1p o salavata donmesini emretmi§. Bu konu kitabta §Oyle an
la tllmaktadtr : 
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Peygamber efendim.iz (s.a.) bu duaYl okumam1 emrettiler. Bunun 
iizerine onu okumamn faziletini sordum. Peygamber efendimiz (s.a.) 
bu duaYl bin kere okumanm, altl defa Kur'an'1 hatmetmeye denk oldu
gunu buyurdu. Bir defasmda da bu duaYl bir defa okumamn, dtinya
da <;:ekilen biitiin tesbihlere kii<;:iik biiyiik tiim zikirlere, alt1 bin kere 
Kur'an'1 okumaya denk oldugunu a<;:1klad1lar. 

Dualardan biri de seyfi duas1d1r. Onu bir defa okumamn sevab1; 
Ramazan orucunun, kadir gecesini ihya etmenin ve bir senelik iba
detin sevabma denktir. Rasulullah (a.s.) bana bOyle si::iyledi. 

((Ya men azhare ... ll diye ba§layan dua ise, bu seyfi duasmdan da
ha biiyiiktiir. Bu dua, Cebrail (a.s.) in Peygamber (a.s.) e hediyesidir. 
Onun Hz. Peygamber (a.s.) e ha'ber verdigine gore; yedi kat g6klerin 
melekleri, bu duanm faydalanm anlatmaya <;:ah§Salar klyamete ka
dar a.,latlp bitiremezler. Bu dua hakkmda Allah Teala §6yle buyu
rurmu§ : Bu duaYl edene yedi kat gi::iklerde, cennet ve cehennemde, 
Ar§ ve Kiirsi'de yaratml§ bulundugum varhklar kadar, yagmur dam-
alan denizler, kum ve <;:ak1llarm saYlSl kadar sevab veririm. Yine Al

lah Teala, bu duaYl okuyana yetmi§ tane biiyiik peygamber sevab1 ve
rir. Bu; Orner ibn ~uayb'm de:fterinde bulunmaktadlr. Babas1, dedesi 
·e Rasulullah (a.s.) senedi ile rivayet edilmektedir. Sahih olan bu ha-

disin s1hhatlm Hakim dogrulamaktad1r. 
Miiellif, ba§tan sona tamamen yalandan ibaret olan bu si::izleri, 

e disine §eyhi Ticani'nin yazd1rd1gm1 soylemektedir. Miiellif §eyhin
den nakillere §U ifadelerle devam ediyor : 

Kendisine Fatih Salavatm1 sordum. Alti yiiz bin rek'at . namaza 
denk oldugunu si::iylediler. Her bir salavatta bu sevab olur mu? diye 

rdum. Evet, dediler ... 
Sonra kendisine: Ona salavat getirmenin her biri dort yiiz defa 

.accetmeye denk olan dort yiiz defa cihad etmeye denk oldugu mea

.nde rivayet edilen hadisin sahih olup olmad1gm1 sordum. Sahihtir, 
yurdular. Kendisine Fatih salavatlm da sordum. 0 , salavatm her 

biri dort yiiz 'bin defa cihad etmek degerinde olan altl yiiz bin rek'at 
amaza denk oldugunu buyurdu. Bu salavati bir defa okuyan kimse 

meleklerin, cinlerin ve insanlarm diinya kurulahdan beri k1lm1§ 
o dugu nama.:an altl yiiz bin kat sevab1 bir huri, on gtinahln silinme
Sl, on sevabm yaz1lmas1, kendisine on derecenin verilmesi, Allah ( c.c.) 
ve meleklerinin kendisine on defa rahmet gi::indermesi, istigfar etme
si gibi miikafatlar vard1r. (~eyh efendi §i::iyle dedi ·:) Bunu kalbinle 
dii§tiniirsen · bu salavata denk bir ibadet olmad1gm1 goriirsiin. ~imdi 
bir de onu <;:ok defalar okuyan kimsenin Allah (c.c.) katmda ne kadar 
miikafatlar alacagm1 dii§iin. 

Tefsir, c. vm F. 24~ 
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Miiellif bundan sonra, kendi akhnm da ermedigi ve aslmda bunu 
aklm kavrayamayacagm1 soyledigi yukanda zikrettigimizden daha a§I
n olan miiba.lagalara yer vermektedir. Milyonlarca insan ve melegin 
sevabma denk say·d1g1 ve ism-i A'zam ile yap1lan duadan ba§ka biitiin 
dualardan iistiin tuttugu ( ~. ~ .!U... r-"1) §eklinde ifade ettikleri 
dua bu ciimledendir. 

Kitabm yiiz ikinci sayfasmda miiellif §i:iyle diyor : Faide, Efendi 
hazretleri dedi ki :Hz. Peygamber (a.s.} e bir defa salavat getirildigi 
zaman, onu getiren ic;in Allah (c.c.) a tesbih etmesi ve bunun duas1 o 
salavat1 getirene olmas1 ic;in Allah (c.c.) m yaratacag1 yetmi§ bin ka
nath melegin dlllerinin say1s1 1.400 bindir. Her bir dil, bir anda Al
lah (c.c.) 1 70.000 lisan ile tesbih eder. Biitiin bunlann sevab1, Hz. Pey
gamber (a.s.) e bir defa salavat getiren ic;in verilir. Bu salavat-1 Fatih 
ic;in degildir. Onun ic;in Allah (c.c.) yukandaki ozelliklere sahip 
600.000 ku§ yaratlr. 

Altmc1 Ornek: Ticani'yi sevmeyen onu tenkid eden kimsenin ka
fir olarak olecegi hakkmdadlr. 

Bu kitapta tiimiiyle selef akidesine, muhaddis, f1k1h imarm, mii
fessir ve kelam alimlerinin imanlanna ters inam§lar vard1r ki; bu tiir 
inanc;lar Batmiyye, ittihadiyye v.s. a§m mutasavvifeden suduruna 
all§rnl§ oldugumuz §eylerdir. 

Ticani miiridlerini, kendisine itiraz etmek ve .reddetmekten men'e
dcrken a§mhga kac;maktad1r. Onun iddiasma gore onun yaptlg1 bir i§i 
begenmeyen, si:iziinii yanh§ bulan, onu kmayan suc;layan ve sevmeyen 
kimse kesinlikle kafir olarak i:iliir. Bu iddia da biitiin miiridlerinin, u.sul 
ve furuunun kesinlikle cennete gireceg1 iddias1 gibi batlld1r. <;iinkii 
bunlar, gayba ait bilgilerdir ve bunlan ancak Allah (c.c.) 'bilir. Ulema, 
muayyen bir kimsenin kesinlikle cennete veya cehenneme girecegine 
hiikmetmenin Allah · (c .c.) tarafmdan bildirilmedikc;e caiz olmad1g1 
meselesinde ittifak etmi§lerdir. Ancak kesin olan §Udur ki; iman ile 
olen kimse cennete, §irk ve kiifiir iizere olen ise cehenneme girecek
tir. Oliim amm ise Allah (c.c.) tan ba§ka kimse bilmez. 

Eger bu zatm M1s1r ve Magrib topraklarmda rniiridleri olmasayd1; 
bu sayfalan, hurateleri ile karalamayacaktlk. Bana bu zatm batll id
dialan ile ilgili baz1 fetvalar soruldugunda, onlarm batll oldugunu stiy
ledim ve gorii§lerimi el-Menar mecmuasmda ne§rettim. Sonra bu tari
katm mensublarmdan baz1lan, aym meseleleri el-Ezher me§ihat-I is
lamiyyesinin Nur'ul-islam adh mecmuas1 miielliflerine gotiirmii§ler. 
Bu makamm miiftiisii, topragm peygamberlerin bedenlerini c;iiriitme
yecegini, onlann mezarlannda diri olarak bulunduklanm, kendilerine 
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lam verenlerin selamlanm kar§1lad1klanm ileri siirerek onlann if
·n'llarml tasvib eder bir fetva verrni§tir. 

Gerc;ek §U ki : §iiheda ve peygamberlerin oliim sonras1 hayatlan
na dair rivayet edilen haberler; gayba ait meseleler olup bunlara ba§

alan klyas olunamaz, bu konuda nakillerin dl§ma c;Ikllamaz. Ulema, 
bu noktada icma.' etmi§tir. 

Bunlara ilave olarak §Unu ifade edelim ki: Ticaniy'ye tarikatlmn 
Iagrib ve Sudan'da Siinusiyye ve Kadiriyye gibi, islam dii§mam so

mtirgecilik ve hiristiyanla§tlrma hareketine kar§l koyma noktasmda 
ehinde puanlan oldugunu biliyoruz. Fakat bu tarikat mensublannm 
emel kitab1 mahiyetinde olan Cevahir'ul-Maani kitab1, islam'm ke
in ve temel konulanm bilen herhangi bir miisliirnamn kabul edeme
ecegi yanll§ ve batlllan onlann iizerine ytiklemi§ durumdad1r. (Re
Id R1za, Tefsir'iil-Kur'an'il-Hakim, XI, 418-432.) 

- - - 000---

65 - Onlann sozleri seni i.izn1esin. <;unku izzet, bu
unuyle Allah'1nd1r. 0, Semi'dir, Alim'dir. 

66 - Dikkat edin; goklerde ve yerde kim varsa, hep
. Allah'1nd1r. Allah'tan ba~kas1na tapanlar, gen;ekte Al

l'" h'a ko~tuklan ortaklara tabi olmuyorlar, onlar bir ta
lm zanlara uyuyor ve ancak yalan soyluyorlar. 

67 - 0 ' dur size geceyi dinlenesiniz diye karanhk ve 
_unduzu <;all~as1n1z diye ayd1nhk k1lan. Kulak veren bjr 

avim i<;in bunlarda ayetler vardlr. 

Allah Teala, elc;isi (s.a .) ue hitaben buyurur ki : ((Bu mti§riklerin 
ylerni§ olduklan sozler seni tizmesin .. Onlara kar§l A t .. " h 'ta n yardm1 
e ve O'na tevekkiil et. Btitiin izzet muhakkak ki Allah·;!', t:?.asuliiniin 



3860 1BN KESiR (Ciiz: 11; Slire: liJ 

ve mii'minlerindir. 0, kullanmn sozlerini en iyi i§iten ve onlann du
rumlanm en iyi bilendir.>> Sonra Allah TeiUa, goklerin ve yerin maliki 
oldugu:qu, mii§riklerin ne zarar ve ne de bir faydalan olmayan putla
ra taptlklanm, onlann putlara tapmmalannda bir delilleri olmadigl
m, aksine onlann sadece zanlanna, iftira ve yalanlarma tabi oldukla·
nm haber verir. Ve yine haber verir ki; hareketlerinden, yorgunluk ve 
zahmetlerinden istirahat etsinler diye kullan i~in geceyi yaratan O'dur. 
Giindiizii de onlann ge~imleri, ~ah§malan, seferleri ve faydalan i~in 
aydmhk olarak 0 yaratmi§tlr. Kulak veren, bu huccet . ve delilleri i§i
terek onlardan ibret alan, bunlarda onlan y~ratamn, takdir edenin ve 
idare edenin azametine delil bulanlar igin ayetler vard1r. 

68 - Allah Qocuk edindi, dediler. Ha~a. Allah bundan 
miinez:rehtir. 0, miistagnidir. Goklerde ve yerde ne varsa 
h~psi O'nundur. Bu hususta hiQ bir deliliniz yok. Allah 
h_akkmda bilmedigtniz ~eyi mi soyliiyorsunuz? 

69 - De ki : Allah hakk1nda yalan uyduranlar hiQ 
~iiphesi'z felah bulmayacaklardrr. 

70 - Diinyada biraz faydalanma vardrr. Sonra do
nii~leri Bizedir. Sonra Biz de ki.1freder olmalarmdan dola
Yl onlara ~iddetli azabl tattiracaglz. 

Allah'a (;ocuk ism1d Edenler 

Allah Teala, kendisinin ~ocugu oldugunu iddia edenlerin iddiala
rim reddederek buyurur ki: «HB.lja, Allah bundan miinezzehtir, yiice
dir. ()'nun di§mdaki her §eyden miistagnidir. Her §ey O'na muhtagtlr. 
GOkler<;ie ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun yarattlklanndan bir 
~ocugu nas1l olabilir? Her §ey O'nun mall ve her §ey O'nun kulu iken 
bu nas1l miimkiin olabilit? Bu hususta hig bir deliliniz yok. Soyledigi-
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niz yalan ve iftiraya dair yammzda herhangi bir delil yok. Bilmedigi
niz §eyi mi soylUyorsunuz?» Bunlar kuvvetli bir vaid, inkar ve §id
detli bir tehdiddir. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette §Oyle buyur
maktadlr : «Bir kls1m kimseler : Rahman ~ocuk edindi, dediler. Andol
sun ki, ortaya ~ok kotii bir §ey attm1z. Neredeyse gokler paralanacak, 
yer yanlacak ve daglar g«:ecekti. Rahman'a ~ocuk isnad etmelerinden 
otiiru. Oysa Rahman' a ~ocuk edinmek yara§maz. ·· <;Unku goklerde ve 
yerde olan her §ey Rahman'a mutlaka kul olarak gelecektir. Andolsun 
ki, ilmi onlan ku§atml§ ve teker teker saymi§tlr. K1yamet giinii hepsi 
O'na tek olarak gelecektir.» (Meryem, 88-95) . 

Sonra Allah Teala kendisini yalanlayan, iftira eden, kendisinin ~o
cugu oldugunu sananlan tehdidle onlann diinyada ve ahirette kurtu
ltl!}a ermeyeceklerini haber verir. Diinyada onlarm kufiirlerini derece 
derece arttlnr, onlara miihlet verir. Ve onlan az bir miktar faydalan
dmr. Sonra onlan, §iddetli bir azaba du9ar k1lar. Nitekim §Oyle buyu
rur : «Diinyada biraz k1sa bir miiddet faydalanma vard1r. Sonra kiya
met giinu donii§leri Bizedir. Sonra Biz de kiifreder olmalanndan do
lay!, Allah'a kar§l iddia etmi§ olduklan iftira ve yalanlannda; yalan
lan, iftiralan sebebiyle onlara en §iddetli azab1 tattlraca~z. » 

71 - Onlara NUh'un haberini oku. Hani Nuh, kav
mine demi~ti ki : Ey kavmim, aran1zda kalmam, Allah'In 
ayetlerini hatirlatmam, onlarla ogut vermem size ag1r ge
liyorsa; ben Allah' a tevekkul ettim. Siz ve ortaklann1z top
lanip ne yapacaginiZI kararlaf}tinn, ic;inizde ne tasarhyor
saniz ac;iga <;Ikann, sonra bana muhlet de vermeyerek ya
pacaginizi yapm. 
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72 - Yuz Qevirirseniz; zaten ben sizden ogutlerimin 
kar$1llg1 olarak bir ucret istemedim. Benim ucretim an
cak Allah'a aittir. Ben, musliimanlardan olmakla emro
lundum. 

73 - Onu yalanlad1lar; ama Biz, onu ve gemide be
raberinde bulunanlan kurtard1k. Bunlan yeryiiziiniin ha
lifeleri yaptlk. Ayetlerimizi yalanlayanlan ise suda bog
duk. Bir bak uyanlanlarm sonu nice oldu. 

Hz. Ntih'un Haberl 

Allah Teala peygamberi (s.a.) ne hitaben §Ciyle buyurur: Seni ya
lanlayan ve sana muhalefet e"cten Mekke kafirlerine Nuh'u ve kendisi
ni yalanlayan kavmi ile olan haberini anlat, haber ver, Allah Teala 
sonunculanna vanncaya kadar onlann topunu suda bogma ile na.s1l 
helak edip koklerini kazurui]tlr. Belki bu suretle onlarm ba§ma gelen 
helak ve yak olmamn kendi baijlanna gelmesinden saklmrlar. Nuh ka v
mine : uEy ka vmim, aramzda kalmam, Allah'm ayetlerini, huccet ve 
bi.irhanlanm sizlere hat1rlatmam, onlarla ogi.it vermem size ag1r ge
liyorsa; ben (ancak) Allah'a tevekki.il ettim. (Size bunun ag1r gelip 
gelmemesi beni ilgilendirmez ve ben bu da vetimden asla vazge~mem.) 
Siz ve (Allah'm dl§mda tapagelmekte oldugunuz putlardan olan) or
taklanmz toplarup ne yapacag1mz1 kararla§tmn. i~inizde ne tasarh
yorsamz a~1ga ~1kann. (Benimle durumunuzu a~Iga vurup halledin. 
Eger kendinizin dogn1 ve 5er~ek\!i oldugunu samyorsamz, i.isti.ime yi.i
ri.iyi.ip hakklmdan gelin.) Sonra bana mi.ihlet de vermeyerek (Bir an 
bile benim hakk1mda) yapacagm1z1 (geciktirmeyip, gi.ici.ini.iz neye ye
tiyorsa onu) yapm.•> Ben size aldirmiyorum, sizden korkmuyorum. Zi
ra siz hit; bir §el<ilde hak i.izere degilsiniz. Nitekim Hud (a.s.) 
da kavmine §Ciyle demi§tir : uDogrusu ben, Allah'1 §ahid tutuyo
rum. Siz de ~ahid olun ki, sizin Allah'tan ba§ka §irk ko§tugu
nuz §eylerden ben uzagm1. Hepiniz birlikte tuzak kurun bana, 
sonra da hit; mi.isaade etrneyin. Ben sadece benim de, sizin de Rabbi
mz olan Allah'a dayamp gi.ivendim. Yi.iri.iyen hie; bir canll yoktur ki, 
0 alnmdan tutrnasm. Elbette dogru yoldad1r benim Rabb1rn.•> (Hud, 
54-56). 

uYi.iz vevirirseniz; (ve itaat etmez, yalanlarsamz) zaten ben sizden 
ogi.itlerimin kar§Ihgl olarak bir i.icret istemedim. Benirn i.icretim ancak 
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Allah'a aittir. Ben, miisliimanlardan almakla emralundum. (Emralun
mu§ aldugum Allah'a teslim almaya SlffiSlkl yapl§Inrn.) » islam; her ne 
kadar §eriatlan ve metadlan miiteaddit alsa da, ilklerinde:fi sanun
cularma vanncaya kadar biitiin peygamberlerin dinidir. Nitekim Allah 
Teala bir ayette §6yle buyurur : 1cSizden her biriniz i<;in bir yal, bir §e
riat k1ldlk.n (Maide, 48). ibn Abbas, bu ayetteki ( ~_r ) ve 

( c_tr-- ) kelimelerini yal ve siinnet alarak a<;Iklam1~t1r. Bu ciimle
den alarak Nuh (a.s.) §6yle demi§ti : ((Ben miisliimanlardan almakla 
emralundum.» (Neml, 91). Allah Teala ibrahim Halil'in §6yle dedigini 
haber verir : ccHani Rabbm ana : Teslim al, buyurdugu zaman a da : 
Alemlerin Rabbma teslim aldum, demi§ti. ibrahim bunu agullanna da 
tavsiye etti. Ya'kub da : Ey agullanm, Allah sizin i<;in dinini se<;ti. Oriun 
i<;in siz de yalruz miisliiman alarak can verin, dedi.» (Bakara, 131-132). 
Yusuf (a.s.) demi§tir ki: ((Rabb1m bana Sen miilk verdin ve sozlerin 
te'vilini ogrettin. Ey goklerin ve yerin yarataru, Sen diinyada da, ahi
rette de benim velimsin. Mtsliiman alarak carum1 al. Ve beni salihlere 
kat.~> (Yusuf, 101). Musa (a.s.) : uEy kavmim, eger siz gerGekten Al
lah'a iman etmi§seniz ve teslim almu§samz O'na giivenin.» (Yunus, 
84) demi~; sihirbazlar : ccRabb1rn1z; iizerimize sab1r yagd1r ve bizi miis
liiman alarak oldiir.>> (A'raf, 126) demi§ler, BelklS : ((Rabb1m, §iiphesiz 
ben kendime zulmetmi§im. Siileyman'la beraber alemlerin Rabb1 alan 
Allah'a teslim aldum.» (Neml, 44) demi§tir. Allah Teala, ba§ka ayet
lerde de ~oyle buyurur : uDagrusu Tevrat'1 Biz indirdik. Onda hiclayet 
ve nur vard1r. Kendilerini Allah' a teslim etmi~ peygamberler .. . anunla 
hiikmederlerdi.H (Maide, 44), uHani ben, Havarilere : Bana ve peygam
berime iman edin, diye vahyetmi§tim de; inand1k, §fthid al ki biz, mtis
liimanlanz, demi§lerdi.» (Maide, 111). Rasullerin sanuncusu ve be§e
riyyetin efendisi de §6yle demi§tir : ccMuhakkak benim namaz1m, iba
detlerim, hayatlm ve oliimiim, alemlerin Rabbt alan Allah i<;indir. 0' 
nun hi:; bir artag1 yaktur. Ben boylece emrolundum ve ben miisliiman
lann ilkiyim.» (En'am, 162-163). Yine bu sebepledir ki kendisinden rl
vayeti sabit olan bir hadiste Hz. Peygamber : Biz peygamberler toplu
lugu; baba bir, analar ayn karde§leriz, dinimiz birdir, buyurmw~tur ki 
o da; her ne kadar §eriatlan <;e§itli olsa dahl tek ve ortu.;l olmakslZln 

Allah'a ibadettir. Hz. Peygamberin hadisinde ge<;en ( ...::...~ ~'j Ji 
k1smmm anlann; baba blr, degi§ik annelerden olma erreek ;.-,trcle~Ierdir. 

uOnu yalanlad1lar; ama Biz, anu ve gemide beraberinde bulunan 
(onun dinindeki) Ian kurtard1k. Bunlan yeryiiziiniin halifeleri yapt1k. 
Ayetlerimizi yalanlayanlan ise suda bogduk. (Ey Muhammed,) uyan-
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lanlarm (soz dinlemeyenlerin) akibetlerinin nasll olduguna bir bak; 
(inananlan nasll kurtard1k ve yalanlayanlan nas1l helak ettik.) » 

74 - Sonra onun arkas1ndan peygamberleri kavim
lerine gonderdik. Onlara apa9Ik ayetler getirdiler. Fakat 
onceden yalanlad1klan ic;in inanmad1lar. A§In gidenlerin 
kalblerini i§te boylece muhurleriz. 

Allah Teala 'buyurur ki : Sonra Nuh'un arkasmdan peygamberle
ri kavimlerine g6nderdik. Onlar getirdiklerinin dogruluguna huccet
ler, deliller, biirhanlar getirdiler . . Fakat onceden yalanladiklan i9in 
inanmad1lar. Ummetler kendilerine ilk gi.' ~1derileni yalanlamalan se
bebiyle peygamberlerinin kendileriue getirdiklerine inanmad1Iar. Al
lah Teala ba§ka bir ayette §6yle buyurur : «Biz, onlarm kalblerini ve . 
gozlerini 9eviririz de ana ilk defa iman etmedikleri gibi azgmhklan 
i9inde kor ve §a§km b1rakmz.» (En'am, 110) . 

Allah Teala : «A§m gidenlerin kalblerini i§te boylece miihiirleriz.» 
buyuruyor. Nas1l ki Allah Teala onlarm kalblerini miihiirlemi§ ve on
ceki yalanlamalan sebebiyle iman etmemi§lerse aym §ekilde Allah Te
ala onlardan sonraki benzerlerinin kalblerini de miihiirler. Ve acitlCl 
azab1 goriinceye dek iman etmezler. Burada kasdedilen §Udur : Allah 
Teala, peygamberleri yalanlayan ii:rhmetleri helak buyurmu§, onlara 
iman edenleri ise kurtarmi§tlr. Bu, Nuh (a.s.) dan sonrad1r. insanlar 
Adem'in zamanmdan itibaren, Nuh'dan once putlara tapmaJI ihdas 
edinceye kadar islam iizere idiler. Allah Teala onlara Nuh (a.s.) u gon
derdi. Bu sebepledir ki k1yamet giinii mii'minler ona : «Sen Allah Te
ala'mn yeryiizii halkma gondermi§ oldugu ilk peygambersin.» diyecek
lerdir. ibn Abbas der ki : Adem ile Nuh arasmda on nesil vard1r ve hep
si de isla.m iizeredir. Allah Teala ba§ka bir ayette : «Nuh'tan sonra ni
ce nesilleri yok etm~§izdir. Kullannm giinahlan i9in Habir ve Basir ola
rak Rabbm yeter.» (isra, 17) . buyurur ki bu, .peygamberlerin ve rasul
lerin sonuncusu ve rasullerin efendisini yalanlayan mii§rik araplar i9in 
biiyiik bir tehdiddir. Bu peygamberleri yalanlayanlarm ba§hinna Al
lah Teala'nm zikretmi§ oldugu azablar gelmi§Se, onlardan dal1a\ ·.biiyii
gii irtikab eden, i§leyenler hakkmda ne dii§iiniirler? 
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75 - Bunlardan sonra Musa ile Harlin'u ayetlerimiz
le Firavun'a ve erkaiuna gonderdik. inanmay1 kibirlerine 
yediremediler. Zaten gunahkar bi!" topluluktular. 

76 - TarafimiZdan kendilerine hak geldigi vak~t; 

dogrusu hu, apac;1k bir biiyiidur, dediler. 
77 - Musa dedi ki: Hak size geldiginde mi boyle soy

lersiniz? Bu mudur buyii? Halbuki buyuculer felah bul
mazlar. 

78 - Dediler ki: Siz ikiniz; bizi, babalarrm1ZI uzerin
de buldugumuz yoldan c;evirmek ve yeryuzuntin biiyiik
leri olmak ic;in mi geldiniz? Biz size inanm1yoruz. 

Hz. Musa ve Hfnun 

Allah Teala buyurur ki : <<Bunlardan (rasullerden) sonra Mfisa ile 
Harun'u ayetlerimiz (huccet ve biirhanlanm1z) le Firavun'a ve erka
runa gonderdik. inanmayi, (hakka tabi olup boyun egmeyi) kibirleri
ne yediremediler. Zaten giinahkar bir topluluktular. Taraf1m1zdan ken
dilerine hak geldigi vakit; dogrusu bu, apa~1k bir biiyiidiir, dediler.» 
Sanki onlar, - Allah onlan kahret.s1n- soylediklerinin yalan ve iftira 
oldugunu bile bile bu hususta yemin de ettiler. Nitekim Allah Teala, 
brujka bir ayette §byle buyurur : <<Goniilleri, kesin olarak kabul ettigi 

aide zuliim ve kibirle bunlan bile bile inkar ettiler. Bozguncularm so
unun nas1l olduguna bir bak.» (Neml, 14) . Onlan inkar sadedinde ol

mak iizere Musa kendilerine : <<Size gelen hakka dil mi uzatlyorsunuz? 
Bu sihir midir? Sihirbazlar zaten felah bulmazlar.» dedi. Onlar : !!Iki
niz; bizi, babalanm1z1 iizerinde buldugumuz dinden ~evirmek ye yer-
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yiiziiniin bUyiikleri olmak, {biiyiikliik ve riyaset size olmas1) ic;in mi 
geldiniz? Biz size inanm1yoruz, dediler.>> 

Allah Teala Aziz Kitab1'nda Hz. Musa (a.s.) ile Firavun k1ssasm1 
birc;ok kez zikretmi§tir. Zinl o, k1ssalarm en §a§Irtlcisldlr. Firavun Mu
sa'dan §iddetle korkutulmu§ ve fakat kader onu hiikmii altma alml§, 
§iddetle korkutuldugu Hz. Musa'y1 yatagmda, sofrasmda c;ocugu gibiy
mi§<;esine terbiye etmi§tir. Sonra Musa biiyiimii§, yeti§mi§ ve Allah Te
ala bir sebep yaratarak onu onlann arasmdan <;Ikanp ona peygamber
lik, risalet ve Allah ile konu§ma nimeti bah§etmi§; onu Firavun'un hii
kiimtfmllk ve saltanatmda yiice oldugu bir zamanda Firavun'u Al
lah'a ibadete ve Allah'a donmeye <;ag1rmak iizere peygamber olarak 
gondermi§, Musa ona Allah'm risaletini getirmi§tir. Onun, karde§i Ha
rlin (a.s.) dl§mda bir veziri ve yardimclSl da yoktu. Firavun biiyiiklen
mi§, inactla isyan etmi§, hamiyyetine ve ba§ kald1ran habis nefsine ka
pllmi§, <;agnya uymamakta diretmi§ ve Musa'mn boyle bir §eye hakkl 
.ve salahiyeti olmad1g1 iddias1yla ac;Ik<;!a Allah'a kar§I gelmi§, biiyiiklen
mi§, haddi a§ml§ ve israilogullarmdan iman ehlini tahkir etmi§tir. Al
lah Teala ise elc;isi Musa ve karde§i Harun'u inayeti ile korumu§, uyu
mayan goziiyle onlan gozetmi§tir. Miicactele devam etmi§; mucizeler, 
akll sahipferini deh§ete dli§liriip aciz blrakacak ve kaf§l durulamaya
cak bir §ekilde ve ancak Allah tarafmdan te'yid edilmi§ birisince geti
rilecek §ekilde hirer birer Musa'mn ellerinde ortaya konulmu§tur. Her 
bir ayet, ancak bir oncekinden daha biiyiik olarak zuhur etmi§, ama 
fakat Firavun ve taraftarlan - Allah onhn <;irkinle§tirsin- biitiin 
bunlan yalanlama, inkar, · inad ve biiyiiklenmekte 1srar etmi§ler, so
nunda Allah Teala onlara geri c;evrilemeyecek giiciinii, azabm1 gonder
mi§, onlan bir sabah vakti toptan suda bogup helak etmi§tir. ((Ve bOy
Ieee zulmedenler giiruhunun kokii kesilmi§ti. Hamd, alemlerin Rabb1 
olan Allah' a mahsustur. n (En'am, 45) . 

79 - Firavun: Butun bilgin buyuculeri bana getirin, 
dedi. 
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80 - Sihirbazlar gelince, l\1l1sa on lara A tacaginiZI 
atm, dedi. 

81 - Onlar atacaklann1 atmca; Musa dedi ki : Bu si
zin yaptlgm1z sihirdir, Allah onu bo~a <;Ika racaktir. Allah, 
elbette fesad<;Ilann i~ini duzeltmez. 

82 - Ve su<;lular istemese de Allah , hakk1 sozleriyle 
ger<;ekle~tirir. 

Allah Teala, Hz. Musa (a.s .) mn sihlrbazlarla olan k1ssasm1 A'rat 
suresinde zikretmi§tir. Bu husustaki ac;:Iklamalar orada ge<;mi§ti. Kis
sa ; bu surede, aynca Taha ve ::_;;uara surelerinde de zikredilir. Firavun 
- Allah ona la'net etsin -- insanlann zihinlerini karqt1rmak, Musa 
(a.s.) nm getirmi§ oldugu apac;:1k gen;ege sihirbazla rm ve gbzbagc tla
nn sac;:mahklanyla ~aq1 durmak istemi§ ve faka t kurdugu duzen ter
sine donup Firavun'un arzulad1gmm yerine o buyiik ve gene! toplant J
da ilahi biirha.nlar zuhur etmi§, ona galebe c; alm1~tlr. «Bunun uzerine 
buyuctiler secdeye kapand1lar. Dediler ki : Biz, alemlerin Rabbma inan
d.Jk. Musa ve Harun'un Rabbma.n (::.;;uara, 46-48) . Firavun butun sir
Ian bile Allah'm elc;:isine sihirbazlarla galib gelecegini sanl111§, ancak 
htisrana dti§tip cenneti kaybetmi§ ve ate§i kendine vacib kllmi§tlr. 

ICFiravun : Btittin bilgin buyuctileri bana getirin, dedi. Sihirbazlar 
gelince, Musa onlara : AtacagmlZl atm, n dedi. Hz. Musa .sihirbazlara 
bu sozii soylemi§tir, zira onlar Firavun tarafmdan bol hediyyeler ve 
i{endisine yakmlardan k1lmma va'dini almi§ olarak saf tutt uklan nda : 
,Dediler ki : Ey Mu~a, sen at, ya da ilk a tanlar biz olalun. 0 da : Ha

yir, siz atm, dedi. » (Taha, 65-66). Hz. Musa, insanlar onlann yapuk
lanm gorsunler, sonra kendisi onlann pe§inden hakkl getirip baLJl t iza
le etsin diye ba§lamanm onlar tarafmdan olmas1m istemi§tir. Bu se
bepledir ki : 1cAtmca; halkm gozlerini buyulediler, onlara korku salcll
lar ve buyuk bir sihir getirmi§ oldular.» (A'raf, 116), ((Bt.mun ic;:i n Mu
sa, ir;inde bir korku hisseLti. Korkma, muhakkak sen ustlinsun, dedik. 
Sag elindekini at da onlarm yapt1klanm yut.sun ... Yapt1klan bai?nn 
!{azanamaz. •J (Taha , 67-69) . I§te onlar att1klannda Hz. Musa : uBu si
z' n yaptigmiz sihirdir, Allah onu bo§a. c;:Ikaracaktlr. Allah, elbette fe-
iidt;Ilanri i§ini duzeltmez. Ve su<;lular isteme.:>e de Allah, lla~<k t sb,de

riyle gerr;ekle§tirir, demi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Muhammed ibn Ammar i bn Haris' 
-n ... Leys ibn Ebu Slileym'den rivayetine gore; o, §byle dem is.tir : Ba
na ula§tigma gore; bu ayetler , Allall'm iz:::1iyle sihre §ifEtd1r. i c;: inde s u 
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olan bir kaba okunur, sonra sihir yap1lm1§ olamn ba§ma 'bu su dokii
liir. Bu ayetler Yunus suresinden : «Onlar atacaklanm atmca; Mfisa 
dedi ki : Bu sizin yaptlgm1z sihirdir, Allah onu . ·bo§a ~Ikaracaktlr. Al
lah, elbette fe~.ad~1lann i§ini diizeltmez. Ve su~lular istemese de Allah, 
hakkl sozleriyle ger~ekle~tirir.» ayeti, «B6ylece hak yerini buldu ve 
onlann yapmakta olduklan §eyler de bo§a gitti.» (A'rat, 118) ayeti ve 
sonraki dort ayet, ve «Yaptlklan sadece si'hirbaz diizenidir. Nerede 
olursa olsun, sihirbaz asla ba§an kazanamaz.» (Taha, 69) ayetidir. 

_, • ., • / l. • 0 ( / / • --
• • "' \/0 J ./ •"" o t. / / • / D • o 0,/'\ / 0 / 0 ,.} ./ ' /. ,-'J /I // u .Y. .J ;,) ~ · ' ~ ~ u ~ , · · · :~ .. .. "' "' · "' \./ r ..... \':.: 

II/ , ~ ~/ J :.:rv,.j)..Jf'tS ,4.t..l~-':)..,..> • ... l>Y.j'- ~ 

~ :"; oJ~(. \:f\"",.·.• ~,~ (,.\ 
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83 - Firavun ve erkan1n1n kendilenne fenahk yap
masindan· korktuklanndan, kavminin bir k1srm genc;leri 
dl~mda kimse Musa'ya iman etmedi. <;l.i.nkii Firavun, yer
yiiziinde c;ok ululanan ve gerc;ekten ~rr1 gidenlerdendi. 

Allah Teala, getirml.§ oldugu a121a~1k ayetler, kesin huccetler ve . par
lak biirhanlara ragmen Hz. Musa (a.s.) ya Firavun kavrninden Fira
vun ve erkam kendilerini eskiden i~inde bulunduklan kiifre yeniden 
dondiiriir korkusuyla bu kavmin gen~lerinden ~ok az1 di§mda kimse
nin iman etmedigini haber veriyor. Zira Firavun zalim, inad~I, isyan 
ve haddi tecaviizde a§m idi. Satvetli, heybetli olup tebeas1 ondan §id
detle korkardL 

Avfi, ((Firavun ve erkammn kendilerine fenahk yapmasmdan kork
tuklarmdan, kavminin bir kls1m gen~leri di§mda kimse Musa'ya iman 
etmedi.» ayeti hakkmda ibn Abbas'm §6yle dedigini nakleder: israilo
gullan di§mda Musa'ya iman eden gen~ler, Firavun kavminden az sa
Yida kimselerdir. Firavun'un kans1, Firavun ailesinden birisi, Firavun' 
un hazinedan ile hazinedarm kans1 bunlardand1r. Yine ibn Abbas'tan 
rivayetle Ali ibn Ebu Talha, ((Kavminin bir k1s1m gen~leri di§mda kim
se Musa'ya iman etmedi.» ayetinde israilogullarmm kasdedildigini say
ler. ibn Abbas, Dahhak ve. Katade'den rivayete gore; ayette gegen 
( ~J.ill ) kelimesi, az anlammdad1r. Miicahid, «Kavminin bir kl
sim gen~leri dl§mda kimse Musa'ya iman etmedi.» ayeti hakkmda der 
ki: Bunlar, Musa'nm kendilerine gonderildigi kimselerin ~ocukland1r. 
Uzun bir sure ge~mi§ ve ba'balan olmii§tii. ibn Cerir, zamirin ayette 
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kendinden once zikredilenlerin en yakmma donmesi suretiyle ayette 
kasdedilen gen<;lerin, Firavun kavminden olmaJlp, israilogullanndan 
oldugu §eklindeki Miicahid'in soziinii tercih etmi§tir. Ancak bu, §iip
helidir. Zira Miicahid, ziirriyet kelimesi ile yeni yetme gen<;leri ve bun
lann israilogullarmdan oldugunun kasdedildigini soylemi§tir. Halbu
ki bilinen; israilogullarmm biitiiniiniin, Musa (a.s.) ya iman etmi§ ol
dugudur. Onlar, Musa ile miijdelenmi§lerdi. Ge<;mi§ kitablarmda Hz. 
:M:lisa 'mn s1fatlanm, niteliklerini, Allah'm Hz. Musa ile kendilerini Fi
ravun'un esaretinden kurtanp ona galib getirecegini biliyorlardl. Bu 
ebepledir ki bu, (Hz. Mlisa'nm yapacaklan) Firavun'a ula§tlgmda son 

derece korkmu§ ve fakat bu korkusu ona bir fayda saglamann§tl. Hz. 
:M:llsa geldiginde; Firavun, isral!ogrularma ag1r eziyyetler etmi§ ve on-
ar : «Sen; bize gelmezden once de, geldikten sonra da eziyyet edildik.» 

demi§ler. Hz. Musa (a.s.) da: «Rabbm1zm, dii§mammz1 yok etmesi ve 
yeryiiziinde sizi onlann yerine getirmesi umulur. Ve o zaman nas1l dav
ranacagimza bakacaktlr.» (A'ra.f, 129) demi§ti. Bu, kesin olduguna go
re; · gen<;lerin, israilogullan olan Musa'mn kavminden olmas1 nasll kas
dedilebilir? 

Allah Teala buyurur ki: «Firavun ve erkammn kendilerine fena-
tk yapmasmdan korktuklarmdan ... » Firavun kavminin e§rafmm, on

.an fitneye dii§iirmesinden korkuyorlardL israilogullanndan Karlin dl
-mda Firavun'un kendisini imam sebebiyle fitneye dii§iirmesinden kor
l{an kimse olmami§tlr. Karlin, Musa'nm kavminden idi ve onlara kar-

l gelmi§ti. Aym zamanda o, Firavun'a yakm ve onunla ili§ki halinde 
olup onun ipine sanlml§tl. (. .. ) 

~~~\~ ,;".:"_.:~ll\•!:.;\~\ •-::'( \} \~--
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84 - Musa dedi ki: Ey kavmim, eger siz gerc;ekten 

Allah'a iman etmi~seniz ve mushlman olmu~sanlZ artl.k 
O'na tevekkul edin. 

85 -- Onlar da dediler ki : Biz, Allah' a tevekkul ettik. 
Ey Rabbrmiz; bizi, 0 zalimler guruhu ile Slnama. 

86 - Merhametinle o kafirler guruhundan bizi kur-
ar. 
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Allah Teala, Hz. Musa'mn israilogullanna §oyle dedigini haber ve
rir: uEy kavmim, eger siz ger~ekten Allah'a iman etmi§Seniz ve miis
liiman olmu§samz art1k O'na tevekkiil edin.» <<Allah, kendine giivenip 
tevekkiil edenlere yeter. Allah kuluna yetmez mi?u (Ziimer, 36), «Kim 
Allah'a tevekkiil ederse; 0, kendisine yeter.u (Talak, 3). · 

Allah Teala, bir ~ok yerde ibadet ile kendine tevekkiilii birlikte 
zikreder. ~u ayetlerde durum boyledir : uOyleyse O'na ibadet et. Ve 0' 
na giiven.u (Hud, 123), <<De ki: 0, Rahman'dlr. Biz O'na inand1k ve 
O'na Q.ayamp giivendik.>> (Miilk, 29), ((Dogunun da Batmm da Rab
bldlr. O'ndan ba§ka ilah yoktur. Oyleyse O'nu vekil edin.>> (Miizzem
mil, 9). Aynca Allah Teala, mii'minlere biitiin namazlarmda defalar
ca : <<Ancak Sana ibadet eder ve ancak Senden yard1m dileriZ.>> deme
lerini emretmi§tir. israilogullan bu emre uymu§lar ve :Biz Allah'a 
tevekkiil ettik. Ey Rabb1m1z; bizi, o zalimler giiruhu ile smama. Onlan 
bize muzaffer k1Ima, onlan bizim iizerimize musallat etme. Eger bize 
kar§l muzaffer olurlarsa kendilerinin hak iizere bizim de batllda oldu
gumuzu samr ve buna aldamr, bununla fitneye dii§erler, demi§lerdir. 
Bu a~1klama, Ebu Miclez ve Ebu Duha'dan rivayet cdilmi§tir. ibn Ebu 
Necil ve bir ~oklan Miicahid'den rivayetle buray1 §oyle a<;Iklar : Bizi, 
ne Firavun kavminin elleriyle ve ne de katmdan bir azabla azablan
dirma. Eger boyle yaparsan, Firavun kavmi : Eger hak iizere olsalar
di, azaba du<;ar kalmaz ve biz onlarm iizerine musallat kilmmazd1k, 
derler ve bizim yiiztimiizden fitneye dii§erler. Abdiirrezzak'm ibn Uyey
ne kanallyla Miicahid'den rivayetine gore; o, <<Ey Rabb1m1z: bizi, o za
limler gtiruhu ile smama.» ayeti hakkmda §U a<;Iklamay1 getirir : On
Ian bizim tizerimize musallat k1llp, bizi onlarla smama. 

uMerhametinle, ihsanmla o hakk1 inkar eden, orttip gizleyen o ka
firler giiruhundan bizi kurtar. >> Muhakkak ki biz, sana iman ve tevek
l:ul etn~~~~zrl i : . dc>rJ!le r. 

87 - Musa ve karde~ine de vahyettik ki: M1s1r·da 
kavminiz i<;in evler haz1rlay1n; evlerinizi narnazgah edi
nin namaz k1hn; ve mu 'minlere mujdele. 

Allah Teala israilogullanm Fira vun ve ka vminden kurtarmasmm 
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;;ebebini ve israilogullanru onlardan nas1l kurtard1gm1 zikrediyor. Al
lah Teala, Hz. Musa ve karde§i Harun'a M1s1r'da kavimleri i<;in evler 
edinmelerini emretmi§ti. Mufessirler, <<Evlerinizi namazgah edinin.,, 
ayetinin anlammda ihtilaf etmi§lerdir. Sevri ve ba§kalanmn Husayl 
kanahyla... ibn Abbas'tan rivayetlerine gore; o, <<Evlerinizi namazgah · 
edinin.)) ayeti hakkmda : Evlerini mescid haline getirmekle (evleri 
mescidler edinmekle) emrolundular, derni§tir. Yine Sevri'nin Mansur' 
dan, onun da ibrahim'den rivayetine gore; o, ccEvlerinizi namazgah 
edinin.>> ayeti hakkmda §oyle demi§tir: Onlar korkuyorlardi da evle
rinde namaz kilmakla emrolundular. Mticahid, Ebu Malik, Rebi' ibn 
Enes, Dahhak, Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem ve babas1 Zeyd ibn 
Eslem de boyle soylemi§lerdir. En dogrusunu Allah bilir ama Firavun 
ve kavminin, onlara olan i§kencesi artlp onlan iyice siki§tirdiklarmda 
namaz1 <;:ogaltmakla emrolunmu§lardlr. Nitekirn Allah Teala bir ayet-i 
kerime'de: «Ey iman edenler, sab1r ve namazla Allah'tan yard1m iste
yin.>> (Bakara, 153) buyurmu§tur. Bir hadiste zikredildigine gore: Al
lah Rasulti (s.a.) herhangi bir s1kmtlya du<;:ar kald1gmda namaz kllar
dL Hadisi, Ebu Davud tahric etmi§tir. Yine bu sebepledir ki Allah Te
ala bu ayet-i kerime'de: «Evlerinizi namazgah edinin, namaz k1lm; vc 
mti'minlere (sevab ve yakm bir zaferi) mtijdele.>> buyurmu§tur. Bu 
ayetin tefsirinde Avfi, ibn Abbas'm §Oyle dedigini nakleder: israilo
gullan Firavun'un kendilerini bir araya getiren (cemaatin topland1g1) 
kiliselerde oldtirmesinden korktuklarmda evlerini k1bleye dogru mes
cidler haline getirmek ve oralarda gizlice namaz k1Imakla emrolundu
lar. Katade ve Dahhak da boyle soylemi§tir. «Evlerinizi namazgah edi
nin.n ayetini Said ibn Ctibeyr : Birbirlerine kar§l {mukabil) hale geti
r:n, §eklinde a91klamr~tlr. 

88 - Musa dedi ki: Rabbmuz, dogrusu Sen Firavun'a 
ve erkan1na bu dunya hayatmda susler ve mallar verdin. 
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RabbimiZ; Senin yolundan insanlan saptrrs1nlar diye mi? 
Rabb1m1z; mallann1 yak et, onlann kalblerini s1k. <;unku 
onlar, elim azab1 gormedikc;e iman etmezler. 

89 -- Allah : ikinizin de duas1 kabul olundu. ikiniz de 
dogru yolda devam edin ve sak1n bilmezlerin yolunu tut
mayin, buyurdu. 

Allah Teala burada Hz. Musa'mn, Firavun ve erkamna isyan, ki
bir, biiyiiklenme ve haks1zllk ile sap1khklannda, kiifiirlerinde, inad ve 
inkarla devam edip hakk1 kabul etmemekte direttikleri zaman nas1l 
beddua ettigini haber veriyar. 0, §Ciyle demi§ti: C<Rabburuz, Flravun'a 
ve erkanma bu diinya hayatmda siisler ve mallar verdin. Rabb1m1z; 
Senin yalundan insanlan saptlrsmlar diye mi? (Onlann benimle gon
derdigine iman etmeyeceklerini bildigin halde, katmdan anlann kiifiir
lerl.ni derece derece artt1rmak iizere anlara bunlan verdin.) Bu anlam, 
ayetteki ( ~ ) kelimesinin ilk harfini fetha ile akuma halinde
dir. Allah Teal& ba§ka bir ayette :,«Onlardan baz1lanm denemek i~in .. . '> 
(Taha, 131) buyurmu§tur. Digerleri ise, bu kelimenin ilk harfini zam
me ile akumu§lardir. Buna gore anlam §Ciyle aluyar: C<Qnlara verdigin
le kullarmdan dilediklerin sap1tlp fitneye dii§siin, senin saptlrd1gm kim
seler onlara bu mallan onlan sevdigin ve onlarla alakaland1gm i~in 

verdin sansmlar i<;in. » 
C<Rabb1m1z, mallanm yok et.» ayet-i kerime'sindeki ( ._,.....kl ) 

kelimesini ibn Abbas ve Miicahid, «Helak et.>> §eklinde anlam1§lard1r. 
Dahhak, Ebu'l-Aliye ve Rebi' ibn Enes : Allah Teala, anlan (mallan
m) eskiden alduklar1 §ekil iizere nakl§h ta§lar kilmi§tlr, derler. Katade 
der ki: Bize ula§tigma gore; anlann ekinleri, ta§a donii§mii§tii. Mu
hammed ibn Ka'b el-Kurazi buray1 : Onlann §ekerlerini ta§ haline ge
tir, §eklinde a\!Iklar. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize ismail ibn Ebu Haris'in ... Muhammed 
ibn Kays'dan rivayetine gore; Muhammed ibn Ka'b, Orner ibn Abdiil
aziz'e Yunus suresinden : <'Musa: Rabb1rmz, dogrusu Sen Firavun'a ve 
erkamna bu diinya hayatmda siisler ve mallar verdin ... Rabb1m1z, mal
lanm yok et.>> ayetini sanuna kadar akumu§tu. Orner ana: Ey Ebu 
Hamza, yak etme, silme hangi §eydir? diye sardu. Muhammed ibn 
Ka'b : Biitiin mallan ta§a donii§mii§, dedi. Orner ibn Abdiilaziz ko
lesine : Bana bir kese getir, dedi de kale keseyi getirdi. Bir de baktllar 
ki i<;inde kesilmi§, ta§a donii§mii§, ta§ kesilmi§ nahut ve yumurtalar 
var. 
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Allah Teala buyurur ki : ((Onlann kalblerini s1k. -ibn Abbas'a g-o
re; kalblerini muhurle.- <;unku onlar, can yaklc1 azab1 gormedik~e 
iman etmezler.>> Hz. MU.sa (a.s.), Firavun ve erkamna bu §ekilde Al
lah i~in ve Allah'm dini i~in ofkelenerek beddua etmi§tir. Onun i~i:n iyi
ce anla§Ilml§tlr ki onlarda hi~ bir hay1r yoktur ve onlardan bir hay1r 
da gelecek degildir. Nitekim Hz. Nuh (a.s.} da beddua etmi§ ve: ((Rab
blill, kafirlerden yerytizunde yurt tutan hi~ kimse b1rakma. <;unku Sen 
onlan b1raklrsan, kullanm yoldan ~1kanrlar . . KotUden ve oz kafirden 
ba§ka da evlad dogurmazlar.>> (Nuh, 26-27) demi§ti. Bu sebepledir ki 
Allah Terua, Hz. MU.sa (a.s.) nm onlar I:Iakkmdaki bu bedduasm1 kabul 
buyurmu§tur. Karde§i Harun da bu duaya amin demi§ti. Bunun i~in 
Allah Teala : ((ikinizin de duas1 kabul olundu.» buyurmu§tur. Ebu'l-Ali
ye, Ebu Salih, ikrime, Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi ve Rebi' ibn 
Enes derler ki : MU.sa dua etmi§ ve Harun da amin demi§ti. Buramn 
anlami §Oyledir: Firavun ailesinin helaki huslisunda ikinizin de dile
gine icabet ettik. 

imama uyamn Fatiha'mn okunmasmda amin demesi, onu oku
m~ olmas1 mesabesindedir, diyenler bu ayeti delil getirirler. Zira Mu
~a. dua etmi§, Hartin da amin demi§tir. 

Allah Teala buyurur ki: ccikinizin de duaast kabUl olundu. Nasll 
i duamza icabet olunmu§Sa, siz de dogru yolda ve benim emrim uze

re devam edin.n ibn Abbas'tan rivayetle ibn Cureyc ayetteki ( W: .... :u ) 
e unesini : Emrime uyun, emrimi yerine getirin, §eklinde anlaini§lar

du ki; bu, istikamet uzere olmaktlr. ibn Cureyc der ki: ccFiravun'un 
bu bedduadan sonra kirk sene kald1g,. (ya§adlg,.) soylenir. Muhammed 
Ibn Ali ibn Htiseyin ise Firavun'un bu bedduadar.. sonra sadece kirk 
gi.in ya§adlglnl sayler. 
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ravun bogulacag1 anda: israilogullann1n iman ettiginden 
ba1}ka tann olmad1g1na inand1m. Art1k ben de miisliiman
lardanim, dedi. 

91 - $imdi mi inand1n? Daha once ba~ kaldlrmi1] ve 
bozgunculardan olmu1}tun. 

92 - Senden sonrakilere ayet olman ic;in bu gun sa
dece senin cesedjni kurtaracag1z, dedik. Dogrusu insanla
nn c;ogu ayetlerimizden gafildirler. 

israilogullanrun Denizi Ge~i§i 

Allah Tealll Firavun ve ordusunu denizde nas11 bogdugunu haber 
veriyor. israilogullan M1s1r'dan Hz. Musa ile birlikte <;Iktlklannda soy
Iendigine gore, gen<;ler di§mda altl ytiz bin muharib im~ler ve kiptiler
den bir<;ok zinet e§yasm1 emanet olarak almi§, onlan da yanlannda <;1-
karmi§lardt. Buna son derece Ofkelenen Firavun, §ehirlere toplayicilar 
gondermi§ ve tilkesinin her tarafmdan ordulanm toplaYJp getirmi§ler; 
Firavun btiytik bir azamet ve korkutucu bir ordu i<;inde onlarm pe§
lerine dti§mti§tii. Zira Allah Teala, onlar hakkmda murad buyurdugu
nu mutlaka infaz edecekti. Memleketinin sair yerlerinde devlet ve sal
tanatmm uzand1g1 yerlerdeki herkes geri kalmay1p, orduya kat1ld1. Ni
hayet gtine§ dogarken israilogullanna yeti§tiler. «iki topluluk kar§I 
kar§Iya geldiginde Musa'nm arkada§lan dediler ki : Ger<;ekten biz ya
kalandik.n (9uara, 61). israilogullan deniz sahiline vanp Firavun pe§
Lerinden yeti§tiginde, iki ordunun sava§masmdan ba§ka ·bir <;are kal
maymca; Musa (a.s.) nm ashab1, i<;inde bulunduklan durumdan nas1l 
kurtulacaklanm 1srarla sormaya ba§lad1lar. Hz. Musa (a.s.) ise: «Bu-· 
raya gelmekle emrolundum. Hay1r, muhakkak ki Rabb1m benimledir. 
Bana dogru yolu gosterecektir.n (9uara, 62) diyordu. i§ ne zaman da
ralsa, geni§ler, fehvasmca Allah Teala Hz. Musa'ya asasm1 denize vur
masml emretti. Hz. Musa asasm1 denize vurdu da deniz koca dag gibi 
yanld1. «Her pan;as1 ytice bir dag gibi oldu.n (9uara, 63). Ve her bir 
israilogullan kolu i<;in bir yol olmak tizere on iki yol haline geldi. Al
lah Teala rtizgara emretti de, rtizgar yanlan yerlerin topragm1 kurut
tu. «Denizde onlara kuru bir yol a<;. Batmaktan ve dti§manlarm yeti§
mesinden korkma, endi§e etme.» (Taha, 77). Yollar arasmda her bir 
kavim digerlerini gortip de helak olduklanm sanmasm i<;in sular pen
cere §eklinde yanld1. israilogullan denizi ge<;tiler. Onlann sonunculan 
da denizden <;1km1§tl ki; Firavun ve ordusu, deniz sahiline ula§tl. Or
dunun diger s1mflan di§mda Firavun'un etrafmda ytiz bin stivari var-
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dl.. (Denizin yanllp israilogullanmn ge~mesini) gordiigii zaman kork
tu, durdu ve geri donmek istedi. Fa:kat heyhat! Art1k ka~acak yer yok
tu. Kader yerini buldu ve Hz. Musa'nm duasma icabet olundu. Cib
ril (a.s.) bir k1srak iizerinde geldi. Cibrii'in k1srag1 Firavun'un atl
nm yamndan gec;ip ana ki§nedi. Cibril ilerleyip denize atlld1 ve i~ine 
girdi. Firavun'un atl da onun pe§inden ileri atlhp denize girdi. Kendi
ne hakim olamayan Firavun yigitlendi de kumandanlarma cesur go
rtinmeye ~ah§tl ve : israilogullan denize girip oradan ge~meye bizden 
daha lay1k degildirler, dedi. Sonunculanna vanncaya kadar hepsi bir
den ileri atlld1. Mikail ardlannda idi ve onlardan hi~ birini tnrakmay1p 
tamamm1 onde yiiriiyenlere iltihak ettirdi. Tamam1 deniz i~inde top
lamp ilkleri oradan c;1kmaya davramnca her §eye giicii yeten Allah Te
B.la denize onlann iizerine kapanmas1m emretti. Deniz iizerlerine ka
pandi da onlardan biri bile kurtulamadl. Dalgalar onlan bir altma ah
yor, bir yukan firlatlyordu. Dalgalar Firavun'un iistiinde toplamyor
du. Nihayet sekerat-1 mevt kendini kaplad1gmda bu durumdayken: 
israilogullanmn iman ettiginden ba§ka tann olmad1gma inand1m. Ar

tlk ben de miisliimamm.» dedi. i manm fayda vermeyecegi bir yerde 
iman etti. «Bask1mm1Z1 goriince: Yalmz Allah'a inand1k ve O'na or
tak ko§tugumuz §eyleri inkar ettik, dediler. Ama Bizim baskm1m1z1 go
riip de oylece inanmalan kendilerine fayda vermedi. Bu, Allah'm ka
nunudur. Otedenberi kullan hakkmda yiiriirliiktedir ve i§te katirler 
burada hiisrana ugrayacaklar.» (Gafir, 84-85). 

Firavun bu sozleri soylediginde; Allah Teala, ana cevaben §6yle 
buyurdu: «~imdi mi inandm? (Bu sozii §imdi mi soyliiyorsun?) Hal
buki daha once (kendinle Allah arasmdaki hususlarda Allah'a isyan · 
etmi§) ba§ kaldlrml§ ve (yeryiiziinde insanlan saptlran) bozguncular
dan olmu§tun.», «Onlan ate~e c;ag1ran onderler klld1k. K1yamet giinii 
de yard1m gormezler.» (Kasas, 41). Allah Teala'mn Firavun hakkmda 
naklettikleri bunlard1r. Allah Teala, RasUliine bunlan gaybm s1rlan 
ciimlesinden olarak hikaye buyurmu§tur. imam Ahmed ibn Hanbel 
der ki: Bize Siileyman ibn Harb'm ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; 
Allah RasUlii (a.s.) §Oyle buyurmu§tur : Firavun : << israilogullannm 
iman ettiginden lba§ka tann olmad1gma inandim.» dediginde Cibril ba
na dedi ki: Ey Muhammed, beni bir gorecektin; denizin kara c;amurun
dan almi§, rahmet kendisine yeti§ir korkusuy1a bunlan Firavun'un ag
Zina dolduruyordum. Hadisi Tirmizi; ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim tef
sirlerinde Hammad ibn Seleme kanahyla tahric etmi§lerdir. Tirmizi, 
hadisin hasen oldugunu sayler. Ebu Davud et-Tavalisi der ki : Bize 
~u'be'nin ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; Allah RasUlii (a.s.) §6yle 
buyurmu§tur: Cibril bana dedi ki: Beni bir goreydin; denizin kara c;a-
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murundan alml§, rahmet kendine yeti§iverir korkusuyla bunu Fira
vun'un agzma dolduruyordum. Hadisi Ebu !sa et-Tirmizi ve ibn Cerir 
de degi§ik bir §ekli ile ~u'be'den rivayet etmi§ler; Tirmizi hadisin ga
rib, hasen, sahih oldugunu soylemi§tir. Hadisin ibn Cerir'deki bir ri
vayetinde Muhammed ibn Mlisenna kanahyla ... Ata ve Adiyy'den, on
lar da Said'den, Said ise ibn Abbas'tan §eklinde bir ic;nad zikredilir ki, 
buna gore Ata ve Adiyy'den biri hadisi merfu' olarak rivayet ederken; 
sanki obiiriintin rivayeti merfu' degil gibidir. En dogrusunu Allah bi
lir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Said el-E§ecc'in ... ibn A'bbas'tan 
rivayetine g6re; o, §byle demi§tir : Allah Teala Firavun'u suda bogdu
gunda; o, parmag1 ile i§aret edip sesini yiikselterek : «israilogullarmm 
iman ettiginden ba§ka tann olmad1gma inandlm.» demi§ti. Cibril, 
onun hakkmda Allah'm rahmetinin ofkesini ge<;ecegi korkusundan ka
nadiyla denizin kara <;amurundan almaya ve bununla onun yiiziinii Sl
vayip ortmeye ba§lann§tl. Hadisi ibn Cerir de Siifyan ibn Veki' kana
hyla Ebu Halid'den mevkuf olarak rivayet etmi§tir. Bu husU.S E'bu Hii
reyre ·hadisinde de rivayet edilmi§ olup, bu hadis §oyledir: ibn Cerir'in 
ibn Humeyd kanahyla ... Ebu Hiireyre (r.a.) den rivayetine g6re; Allah 
Rasulii (a.s.) §oyle buyurmu§tur: Cibril bana dedi ki: Ey Muhammed, 
beni bir gorecektin; Allah'm rahmeti kendisine eri§ecek de Firavun'u 
bagi§layacak korkusuyla ben onu suya daldmyor ve agZI!la <_;amur dol
duruyordum. Hadisin isnadmda bulunan Kesir ibn Zazan hakkmda 
ibn Main: Onu tamm1yorum, derken; Ebu Ziir'a ve Ebu Hatim onun 
me<;hUI bir ravi oldugunu kaydetmi§lerdir. Hadisin isnadlnda bulunan 
diger raviler ise giivenilir kimselerdir. Bu ~adisi, seleften bir cemaat 
-Katade, ibrahim et-Teymi ve Meymun ibn Mihran- miirsel olarak 
rivayet etm:i§lerdir. Dahhak ibn Kays'dan nakledildigine gore; o, bu
nu insanlara bir hutbesinde zikretmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala'mn : ((Senden sonrakilere ayet olman i<;in bugiin sa
dece senin cesedini kurtaracag1z, dedik» ayeti hakkmda ibn Abbas ile 
seleften b~kalan §Unlan anlatlrlar: israilogullarmdan baz1lan Fira
vun'un oliimiinde §iiphe ettiler. Allah Teala da denize onun ruhsuz ce
sedini di§an atmasm1 emretti. Uzerinde tamnan, bilinen z1rh1 vard1. 
Yiiksek bir yere atllmi§tl. Boylece israilogullan onun Oldiigiine, helak 
olduguna kesin olarak inanacaklardl. Bu sebepledir ki Allah Teala : 
«Bugiin sadece senin cesedini kurtaracag1m.>> buyurmu§tur. Yani seni 
yiiksek bir yere kaldiracagiz. Ayette ge<;en ( l!.lj~ ) kelimesini Mii
cahid : Senin cesedini kurtaracag1z, §eklinde a<;Iklarken; Hasan : i<;in
de ruh olmayan cismini kurtaracag,.z, a<;Iklamasml getirir . . Abdullah 
ibn ~eddad ise: Tamsmlar ve kesin olarak inansmlar diye pat<;alan-
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manu§, dii~giin bir §ekilde, de~tir. Ebu Sahr da: Z1rhmla, ac;Iklama
Sllli getirmi§tir. Daha once de ge9tigi iizere bu sozler arasmda birbiri
ne z1dhk yoktur. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Te~Ua: «Senden sonrakilere ayet olma:H i9in ... » 'buyurur ki, 
israilogullanna senin oliimiin ve helakine, her canlmm i§inin Allah Te
ala'run elinde .olduguna, Ofkesi kar§lSillda hi9 bir §eyin kalmayacagma, 
her §eye giicii yeter olduguna delil olmas1 ic;in... Bu sebepledir ki se-
leften baz1lan buray1 : ( ~ J. .)yG ) §eklinde okumu§lardir ki boy
Ieee anlam: Seni yaratanm bir ayet1 olmas1 ic;in .. . Dogrusu insanlann 
9$ ayetlerimizden habersizdir,· §eklinde olacakt1r. Yani onlar, Bizim 
ayetlerimizden nasihat almaz ve onlardan ibret almazlar. Bu, Buhari' 
nin de rivayet ettigi a§a~daki hadise gore a§ura giinii olmu§tur. Bu
hari der ki: Bize Muhammed ibn Be§§ar'm .. . ibn Abbas'tan rivayeti
ne gore; o, §5yle demi§tir : 

~~),J;~ _; ~ ~·~ ~J.I::U. 1)~~ ~~)~~~ ~ /1. ~~~ilj i~~\ J.-:.j~ ·_~1j.:.. :_;:11 f;~-i , . , 
, ' " "·, , . .. ~ " ' ;; ' ~ , ' , 

1~: _,:.at~~~ j;-1 f I~~~-)' ... j ~ 'Z!IJ.:;_ ~\ Jw 

Hz. Peygamber (s.a.) Medine'ye te§rif buyurdu. Yahudiler a§ura 
giinii oruc; tutuyor ve : Bu giin Musa'nm Firavun'a galib geldigi giin
diir, diyorlard1. Hz. Peygamber (s.a.) ashabma: Sizler Musa'ya onlar
dan daha layiksmiz, (o ·giin) oru9 tutunuz, buyvrdu. 

-----iZAHI 

~ihabiiddin el-Hafaci; el-inaye isimli eserinde der ki : Ki§inin 
umitsizlik ve oliim halindeki imam kabul edilmez. Nitekim ayet-i ke-
ime, buna serahaten delalet eder : ccBizim azabimlzl gordiikleri vakit, 

imanlan kendilerine fayda verecek degildir. n (Gafir, 85) Fiisfts el-Hi
kem'de; Firavun'un imammn sahib oldugu ve onun ccisrailogullarmm 
inandlgmdan · ba§ka tanr1 olmad1gma inand1m. Art1k ben O'na teslim 
olanlardarumn soziiniin Firavun'un Musa Aleyhisselam'a inand1g1 
eklinde yorumlanmas1 nassa ve icmaa muhaliftir. Her ne kadar Ce
aleddi~ ed-Devvani merhum ayetin zahirine kail olmU§Sa da, ben ona 
·it bir risaleyi okumu§ ve gerc;ekten hayret etmi§tim. Nihayet Halebi 
merhumun Tarih'inde bu risalenin ona aid olmad1gmi, Muhammed 
ibn Hila! en-Nahli isimli bir adama ait oldugunu gordiim. Nitekim Kaz
. ini de, bu risaleyi reddetmi§ ve onu kotillemi§tir. Bu, hi9 biliruneven 
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bir adamm me§hlir olmak ic;in Mekke'ye geldiginde zemzem kuyusu
nu kirletmesi gibidir. Muhalefet et, tanm1rsm, sozunde oldugu gibi. 
ibn Hacer merhumun fetvalan arasmda, fakihlerimizden bir kismi
mn; Firavun'un iman ettigini soyleyenleri katir sayd1klan bildirilmek
tedir. Bunun ic;in de onun sozundeki Firavun'dan maksad, nefs-i em
maredir, denilmi§tir. Butun bunlar hie; geregi olmayan §eylerdir. Ben 
derim ki : ~eyhimiz Attar merhum Muhyiddin'e itiraz edenlerin itira
zim red konusunda Feth el-Mubin isimli kitap yazmi§ ve bu konuda 
§Oyle demi§tir. Bu arif ki§iye nisbet edilen Firavun'un iman edip kur
tuldugu sozunun Slhhatmm butlam konusunda bir hatime. Sonra §Oy
le devam eder. iyi bilinsin ki: ilim ehli arasmda Muhyiddin hazret
lerinin, Firavim'un iman edip kurtuldugunu soyledigine dair §ayi' 
clan rivayet gerc;ekte boyle degildir. Nitekim ondan aktanlan bolum
lerde bu gortilecektir. Evet o, Firavun'un iman ettigi ve Kur'an ayet
lerinden alarak onun kurtulup kurtulmadlgi konusunda soz etmi§tir. 
Ancak bu mucerred bir soz edi§tir. Yoksa ba§ka bir §ey degildir ve ke
sinlikle Firavun'un iman ettigi konusunda soz soylememi§tir. Muh
yiddin Fira vun'un kurtul U§U ve imam meselesini kendisine gore ikf 
esasa dayandlrml§tlr ki, bu esaslarda bilginlerin me§hlirlanndan bu
yuk bir topluluk da ona muvafakat etmi§lerdir. Bu iki esas §Unlardir : 

Birinci esas: Umitsizlik halindeki imamn hakikatl beyanmdad1r. 
Muhyiddin ibn el-Arabi'nin ve bilginlerden buyuk bir toplulugun ya
mnda; umitsizlik imam, azab1 gorme amndaki inanmad1r. Olmekten 
ba§ka durumu olmayan ki§inin hali gibi. Bu durumda iman fayda ver
mez. ilim ehli arasmda bu konu uzerinde ittifak vard1r. Baz1lan da 
demi§lerdir ki: Umitsizlik imam; dtinyevi veya uhrevi azabm gorul
dugu andaki imand1r. Bu iki halden herhangi birisinde iman fayda 
vermez. Bu arif ki§inin ve bir toplulugun kanaatma gore; dunyevi 
azab1 gormek imamn s1hhatlm engellemez. Her ne kadar dunyada 
helak olmayl gerektirirse de. <;unku bu azabl goren ki§inin dunyada 
helak olacag1 kesindir. Ancak iman ederse ahiret azabmdan kurtula
bilir. Sadece Yunus peygamberin kavmi bunun mtistesnas1d1r. <;unku 
Allah Teala, onlan dunyevi helakten de kurtarmi§tir. 

ikinci esas: Uzerine azab hak olmU§ kimse iman lafzml inanmak 
kasd1yla soyleyemez. Soyleyecek olursa da inanmak kasd1 gutmez. Bi
naenaleyh Allah'm onu yalanlamas1 gerekir. Hatta onun dilinden ko
nuyu anlatlrken bile, yalan oldugunu belirtmesi icab eder. Nitekim Al
lah Teala, onlar §eytanlanyla ba§ba§a kald1klarmda; biz sizinle bera
beriz dediler, buyuruyor. (Bakara, 14) Ve yine; bedeviler inand1k, 
dediler. De ki; inanmadm1z. (Hucurat, 14) Yani Allah Teala, bu iddi
alannda onlan yalanlaml§tlr. i.~te bu esas Allah Teala'nm : «Uzerle-
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rine Rabb1'mn sozii hak olanlar inanmazlar. Onlara her tiirlii ayet 
~lse bile. Elem verici azab1 goriinceye kadar iman etmezler.>> (Yu
nus, 96-97) kavlinin mealidir. Buradaki hatta edat1, gaye i~indir. Al
lah Teala onlann imamm, elim azab1 gordiikleri son ana birakmak
tadlr . Bu da uhrevi and1r, ba§ka degil. <;unkii ahiret azab1 elim ola
~k nitelendirilir. Bundan once iman ettikleri iddiasm1 Allah Teala 
rectdetmektedir. Oyleyse ahiretten once inanmalarmm vukuu kas1dh 
olur. Bu ise ayetin nasslyla imkanSlZdlr. 

Bu iki esas1 belirttikten sonra derin alimin Firavun konusunda 
Futuhat el-Mekkiye ve Ftisus isimli eserlerinde soylediklerine done
im : Futuhat'ta cehennem ehlinin tabakalanru zikrederken der ki: 
Firavun, cehennem ehlindendir. Nitekim bu bahiste; Firavun ve l.Jen
zerleri gibi, der. Ona ve benzerlerine cehennemde ebediyyen kalacak
an ozel bir kat aymr. Ve yine §U hadisi zikrederken FiitUhat'm bir 
b~ka yerinde Firavun'un kiifriine i§aret eder: Hadis §Udur : Senden 
~ana s1gmmm. Der ki : Rasulullah (s.a.), Firavun'un iizerinde bulun
dugt:. ittihad makammdan Allah'a s1gmm1§tlr. Nitekim Firavun; ben 
.:izin en yiice Rabb1mz1m, demi§ti. Bu i§aretlere gore herkesin oldugu 
.,ibi Muhyiddin ibn el-Arabi'nin yamnda da Firavun kafirdir. Bu ko
nuda bir problem yoktur. Ve soziin uzatllmasma da gerek yoktur. Ge
riye delil bak1mmdan Firavun'un kurtulup iman ettigiyle ilgili soz 
Kallyor. Bu, mucerred olarak onun kiifriine kani' olanlarla yap1Im1§ 
bir tart1§mad1r. Ancak bu konuda kesinlik yoktur. <;tinkii Kur'an'dan 
alman delil bunun hilafm1 gosteriyor. Allah Teala buyuruyor ki : «Bo
-~ulacagl zaman; inand1m, dedi. » Firavun burada ii~ kerre imandan 
soz ediyor. ikisi Allah'm huzurunda son amnda soylenmi§tir. Digeri 
de Musa'ya imand1r. 

Sonra §eyhimiz merhum dedi ki : Fiituhat da bu hususta ozet ola
rak §oyle denilir: Firavun'un imam, umitsizlik amndaki iman degil
di. Bu ne onun mezhebine gore, ne ana uyanlann mezhebine gore, ne 
de ba§kalarmm mezhebine goredir. Birincisine gelince; onun imam, 
diinyevi azab1 gordiigii andaki imamd1r. Oliim anmdaki iman degil
dir. Diinyevi azabm goriildiigii andaki iman, umitsizlik imam sayll
maz. Hem onun yamnda hem de ba§ka herkesin yanmda boyledir. 
ikincisine gelince; Firavun'un sozi.l, diinyevi hayattan limit kestigi 
anda olmaml§tlr. <;iinkii o, Musa'ya ve onunla beraber kavminin inan
digi §eylere inanan kimsenin mti'minler i~in a~1lm1§ alan yola i§tlrak 
anlamma geldigini bilmektedir. Binaenaleyh imanda onlara i§tirak 
etmi§tir. Onun zatmma veya yakinine gore mii'minler i~in ozel alan 
bu durum kendisinin goziine gortilmti§tii. 0 bu durumda alan kim
senin muhakkak dtinyevi helake dii§ecegi konusunda Allah'm mevcud 
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olan kanununu bilmemi§tir. Diinyada helak olmak ise, ahirette kur
tulmamaya delalet etmez. Bu da a~1ktlr. Oyleyse Firavun'un imam, 
her iki gorii§e gore de yeis halindeki iman degildir. Birincisi yakin ile, 
ikincisi ortaya ~1kan zahir iledir. Oyleyse kesin olarak kurtuldugundan 
iimitvar olmak da miimkiin degildir, ~iinkii i§tirak umumidir. Bu ari
fin mezhebi kendisine has olup ilahi rahmetin geni§ligine dayanmak
ta ve ayetlerin zahirini almaktan kaynaklanmaktadlr. ( ... ) ibn el
Arabi'nin; Firavun'un imam ve kurtulu§u konusundaki ba~ini kesin 
bir ifade olarak kullanmay1p Kur'an'm zahirine dayand1rd1~ a~Iktlr. 
(Muhammed Cemaleddin el-Kas1mi, Mehasin et-Te'vil, IX, 3392-3394) 

oOo-----

93 - Biz isnlilogullann1 guzel bir yere yerle~tinni~
tik. Onlara tertemiz ~eylerden nz1klar verdik. Kendileri
ne ilim gelinceye kadar hie; ihtilafa du~mediler. Suphesiz 
Rabb1n, k1yamet gunu aralanndaki ihtilaflar hakk1nda 
hukmunu verecektir. 

Allah Teala, israilogullanna dini ve diinyevi nimetler bah§ettigi
ni ve onlan ccGiizel bir yere» yerle§t~rdigini haber veriyor. Allah Teala' 
mn onlan yerle§tirdigi giizel yerler Beyt-i Makdis ve ~evresi ile civa
nndaki M1s1r ve ~am iilkeleridir. Allah Teala, Firavtm ve ordusunu he
lak ettiginde; Musevi devleti M1s1r iilkelerine tamamen hakim oldu. 
Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde §6yle buyurur : ccHor goriilmii§ o 
kavmi de, bereketlendirdigimiz yerin dogwanna ve batllanna miras~1 
k1ld1k. Rabbmm israilogullanna vuku bulan giizel sozii de sabretme
lerinden dolay1 yerini buldu. Firavun'mr da, kavminin de yapmakta 
ve yiikselmekte olduklan §eyleri harab ettik.n (A'raf, 137), ccFakat Biz 
onlan bah~elerden ve pmarba§lanndan ~1kard1k. Hazinelerden ve §e
refli makamlardan. Boylece onlara israilogullanm miras~1 k1ld1k~ Gii
ne§ iizerlerine dogarken onlan izlediler.» (~uara, 57-60). Fakat isra
ilogullan, Hz. MU.Sa (a.s.) ile beraber Beyt-i Makdis iilkesine dogru yo
la devam ettiler. Oras1 Halil (a.s.) · in iilkesiydi. Hz. MU.Sa, y.amndaki-
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lerle birlikte Beyt-i Makdis'e dogru . yola devam etti. Orada Ama.J.ika'
dan bir topluluk vard1. israilogullan, onlarla sav~maktan . korktular 
da, Allah Teala onlan kirk sene Tih'de vatans1z ve darmadagmik bir 
halde birakti. Orada once Harful, sonra MU.sa (a.s.) vefat ettiler. isra
ilogullan, Harun ve Musa'dan sonra Yil§a ibn Niln ile beraber Tih'den 
~Iktllar ve Allah Teala onlara Beyt-i Makdis'in fethini nasib etti. Buh
tunnasr onlardan buray1 ahncaya kadar oraya hakim oldular. Bir sure 
Buhtunnasr i§galinden sonra bu Ulke tekrar onlann eline ge~ti. Sonra 
Yunan krallan buray1 ele ge~irdiler. Uzun bir sure Yunan'lllann elin
de kald1. Bu s1rada Allah Teala, Hz. isa ibn Meryem (a.s.) i peygam
ber olarak gonderdi. Yahudiler -- Allah onlan kahretsin_:_ isa (a.s.) ya 
kar§I du§manhklannda Yunan krallarmdan yard1m istediler. Bu Sl
rada Beyt-i Makdis, Yunan krallanmn hiikiimranhgi altmdaydi. Hz. 
isa'y1 bu krallara gammazladilar, ve onun tebeaYI · kendilerine kar§l 
ki§klrttlgim soylediler. Yunan krah, Hz. isa'y1 yakalamak iizere adam
lar gonderdi de Allah Teala emu kendi katma kald1rd1. Allah'm dile
mesi ve kaderi ile, Havarilerden birisi onlara tsa gibi gosterildi de onu 
yakalay1p ha~a gerdiler ve ha~a gerdiklerinin fsa olduguna inand1lar. 
((Kesin olarak onu oldiirmediler ve asmad1lar. Bilakis Allah, onu kendi 
katma yukseltmi§tir. Allah Aziz'dir, Hakim'dir.>> (Nisa, 157-158). Me
sih ( a.s.) den yakla§Ik u~ yiiz sene sonra Yunan krallarmdan birisi 
alan Konstantin hiristiyan dinine girdi. Bundan once de bir filozof idi. 
H1ristiyanhk dinine girmesinin takvasmdan oldugu soylenir. Bir soy
lentiye gore ise, bu dini bozmak iizere hlristiyanhga girmi§tir. Onlardan 
(Yunan'hlardan) piskoposlar onun i~in kanunlar, bir §eriat ve soma
dan uydurduklan bid'atlar koydular. Konstantin, onlar i~in buytiklii 
kii~uklu kiliseler, manastlrlar, heykeller, ma'bed ve ibadet yerleri in§a 
ettirdi. i§te bu zamanda H1ristiyanl1k dini yaYildl, i~indeki tebdilat, 
tagyirat, tahrib, yalan ve Mesih dinine muhalif §eylerle birlikte ~oh
ret buldu. Gayet az bir ruhban grubu dl§mda ger~ek Mesih dini iizere 
kimse kalmad1. Onlar da kendileri i~in ~ollerde, bo§ ve ISSIZ yerlerde 
manastlrlar edindiler. H1ristiyanlar ~am, Cezire ve Rum tilkelerini ele 
ge~irdiler. Yukarda amlan kral; Konstantiniyye §ehrini, Kumame ve 
Beyt Lahm'i, Beyt-i Makdis, Busra ve ba§kalan olmak uzere Havran 
§ehirlerinin kiliselerini saglam, buyiik binalanm in§a ettirdi. 0 za
mandan ba§layarak ha~a ibadet ettiler, doguya dogru namaz klldllar, 
kilisele.rini resimlediler, domuz etini helal klldllar, dinlerinin usul ve 
fiiru'unda bunlara benzer ba§ka §eyler ihdas ettiler. Biiyuk emanet di
ye isimlendirdikleri kii~iik emaneti koydular. Onun i~in kanunlar tas
nif ettiler. Bunu anlatmak olduk~a uzun surer. Nihayet onlann devlet 
ve galebesi, sahabe -Allah onlardan raz1 olsun- bu tilkeleri almcaya 
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kadar devam etti. Beyt-i Makdis'in fethi, mii'minlerin emiri Orner ibn 
Hattab (r.a.) eliyle olmu§tur. Hamd ve minnet Allah'ad1r. 

Allah Teala buyurur ki : «Onlan tertemiz, faydah, tabiat ve §eri
at~a temiz, helal nimetlerle besledik. Kendilerine ilim gelinceye kadar 
ihtilafa dii§mediler.» Onlar, meseleler hakkmda ancak kendilerine ilim 
geldikten· sonra ihtilafa dii§mii§lerdir. Halbuki ihtilafa dii§memeieri 
gerekirdi. Zira Allah Teala, onlara biitiin meseleleri beyan buyurmu§ 
ve her tiirlii kan§lkhg-I onlardan izale etmi§tir. Bir hadiste §6yle buyu
rulur : Yahudiler yetmi§ bir f1rka iizere ihtila.fa dii§tiiler. Hiristiyan
lar yetmi§ iki firkaya· boliindiiler. Bu iimmet ise yetmi§ ii~ f1rkaya bo
liinecektir. Onlardan bir tanesi cennette, yetmi§ ikisi cehennemdedir. 
Onlar kimdir ey Allah'm el~isi? diye soruldu da §6yle buyurdu: Be
rum ve ashab1mm durumunda olanlar. Hadisi bu laf1zla Hakim, Miis
tedrek'inde rivayet etmi§tir. Hadis Siinen ve Miisned'lerde mevcuddur. 
Bu konuyla ilgili olarak Allah Teala §6yle buyurmu§tur : «§iiphesiz 
Rabbm, klyamet giinii aralarmdaki ihtilaflar hakkmda hiikmiinii ve
recektir. >> 

94 - Sana indirdiklerimizden ~i.iphe ediyorsan, sen
den once indirdigimiz kitablan okuyanlara sor. Andolsun 
ki, sana Rabb1ndan hak gelmi~tir. Salnn ~upheye du~en
lerden olma. 

95 - Sakm Allah'm ayetlerini yalan sayanlardan ol
ma, yoksa husnina ugrayanlardan olursun. 

96 - Dogrusu, uzerlerine Rabb1n1n sozu hak olanlar 
inanmazlar. 

97 - Onlara her turlu ayet .gelse bile. Elem verici 
azabl g6runceye kadar. 

Yfur 

§iii 
Cfrl 
sag 
leri: 
gay 
yur 
oku 
Son 
dur 
dug 
iize. 
gel~ 

ken 
ima 
ledi 
leri: 
onll 
ler.1 
ger< 
§eyi 
deg 

ka~ 

im 1 
ru~ 

ler 

ge~J 

laki 
i ~ 

·1a. 



Ytlnus, 94-97) HAD!SLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSiRi 3883 

Onlara Ne Kadar Mucize Geise inanmazlar 

Katade ibn Diame der ki: Bize ula§tlgma gore Allah Rasulii (s.a.): 
~iiphe etmiyorum ve sormuyorum, buyurmu§tur. ibn Abbas, Said ibn 
Ciibeyr ve Hasan el-Basri de bOyle soylemi§lerdir. Bunda iimmet i~in 
saglamla§tlrma ve peygamberlerinin (s.a.) s1fatlanm kitab ehlinin el
lerinde bulunan ge~mi§ kitablarda mevcud oldugunu onlara bildirmek 
gayesi giidillmektedir. Nitekim Allah Teala, ba§ka bir ayette §6yle Lu
yurur : ((Onlar ki; yanlarmdaki Tevrat'ta ve incil'de yaZih bulacaklan; 
okuma-yazma bilmeyen ve nebi olan RasUle tabi olurlar ... n (A'raf, 157). 
Sonra onu kita'blannda ogullanrn bildikleri gibi bilmelerine ragmen 
durumu kan§tmyor, tahrif ediyor, degi§tiriyor ve aleyhlerine delil kon
dugu halde iman etmiyorlar. Bu sebepledir ki Allah Teala: ((Dogrusu, 
uzerlerine Rabbmm sozi.i hak olanlar inanmazlar. Onlara her ti.irli.i ayet 
gelse bile. Elem verici azab1 goriinceye kadar.n buyurmw~tur. Onlar, 
i<endilerine fayda, verecek bir imanla iman etmezler. Bilakis onlarm 
imanlan, ki§iye imammn fayda vermedigi bir zamandad1r. Bu sebep
ledir ki MU.Sa (a.s.), Firavun ve taraftarlarma (kavminin ileri gelen
erine) beddua ettiginde §6yle demi§ti: «Rabb1rmz, mallanm yok et, 

onlarm kalblerini s1k. Qiinkii onlar elim azab1 gormedik~e iman etmez
er.'' Allah Teala diger bir ayette de §6yle buyurur : «Eger Biz, onlara 
er9ekten melekleri indirseydik, oliller kendileriyle konu§saydi ve her 
eyi kar§Ilarma toplasayd1k, Allah dilemedik9e onlar yine de inanacak 

degillerdi. F~at onlarm ~ogu bilmediler.n (En'am, 111) . 
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98 - iman edip imltn1 kendisine fayda saglayan bir 

asaba olsaydl ya? Yunus'un kavmi mustesna. Onlar, 
im[!.n ettikleri zaman uzerlerinden bu dunya hayatlnda 
rusvayllk azabllll kaldlrdlk, bir zamana kadar da kendi
erini faydaland1rdlk. 

Allah Teala buyurur ki : Kendilerine peygamberler gonderdigimiz 
·e9mi§ i.immetlerden bir kasaba bi.itiini.iyle iman etmi§ olsalard1 ya. Bi

kis ey Muhammed, senden once hi~ bir peygamber gondermemi§izdir 
.i kavmi veya kavminin ~ogunlugu onu yalanlarni§ olmasm. Allah Te
.a. ba§ka ayetlerde de §6yle buyurur : «Yaz1k §U kullara ki kendileri-
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ne bir peygamber gelmeyedursun, onu hemen alaya allrlardt.» (Ya
sin; 30), ((i~te bOyle. Onlardan onGekilere de herhangi bir peygamber 
geldiginde sadece ((biiyiiciidiir» veya ((delidir.» dediler.» (Zariyat,· 52). 
<CSenden once de herhangi bir kasabaya bir uyartct gonderdigimiz va
kit, 0 kasabarun varllkhlan sadece dediler ki: Dogrusu biz, babalartml
Zl bir din iizerinde bulduk ve onlann izlerinde gitmekteyiz.>> (Zuhruf, 
23). Sahih bir hadiste ~oyle buyurulur. Peygamberler bana arzolundu. 
Bir peygamber g~iyor, yamnda insanlardan bir cemaat var, bir pey-

. gamberin yamnda bir adam var, bir peygamber yanmda iki ki~i var, 
bir peygamber yanmda kimse yok. Sonra Allah R¥U.lii, MU.Sa (a.s.) ya 
tabi olanlann ~oklugunu, daha sonra da iimmetinin ~oklugunu zikret
mi§tir ki; onlar, dogu ve battyt kapatacak (dolduracak) bir ~oklukta 
~~~ ' 

1!3uradan maksad ~udur : Ge~mi§ kasabalardan Yunus'un kavmi dt~ 
~mda biitiiniiyle peygamberlerine iman etmi§ bir kasaba yoktur. Yu
nus'un kavmi, Nineva halktdtr: Onlarm imam, peygamberlerinin sa
kmdlrdtgi azabm kendilerine ula§masl korkusundandl. Ancak bu aza
bm sebeplerini (alametlerini) gordiikten ve peygamberi aralanndan 
~1k1p gittikten sonra iman etmi§tiler. Peygamberleri aralarmdan ~1k1p 
azabm alametlerini 'gordiiklerinde Allah'a dua ettiler, O'ndan imdad 
dilediler, huzurunda yalvardllar, al~ald1lar, ~ocuklanm, hayvanlanm· 
haz1r ettiler ve Allah Teala'dan peygamberlerinin kendilerini sakmdlr
digl azab1 iizerlerinden kaldtrmasmt dilediler. i§te o zaman Allah Te
ala, onlara rahmet buyurup azab1 onlardan a~tl ve te'hir etti. Nitekim 
Allah TeiUa ~oyle buyurmaktadtr: ((Ytinus'un kavmi miistesna. Onlar 
iman ettikleri zaman; iizerlerinden bu diinya hayatmda riisvayhk aza
btm kald1rdtk, bir zamana kadar da kendilerini faydalandtrdlk.» 

Onlardan diinya azab1yla beraber ahiret azab1 da kaldmldl mi, 

yoksa sadece diinya azab1 mi kaldmld1? Bu husU.Sta miifessirler iki go
rii§ ileri siirerler. Birincisine gore bu, sadece diinya hayatmdadlr. Ni- . 
tek~ ayette bu ~ekilde kaytdlanmt~tir. ikinci gorii~ ise Allah Teala' 
mn: ((Ve onu yiiz bin veya daha fazlasma peygamber olarak gonder
dik. Nihayet ona inandllar. :Biz de onlan bir siireye kadar ge\!indirdlk.>> 
(Saffat, 147-148). ayetinin de delaleti ile hem diinyada ve hem de ahi
ret hayatmda onlardan azab kaldmlmt~tir. Zira Allah Teala, bu ayet
te onlar i~in iman kelimesini kuUanmi§tlr. iman ise ahiret azabmdan 
kurtanc1d1r. Bu, a~1ktlr. En dogrusunu Allah bilir. 

Bu ayetin tefsirinde Katade der ki: Once kiifredip de azab geldi
ginde iman edip, iman kendisine fayda verip btraktlan Yunus kavmi dl
§mda hi~ bir kasaba yoktur. Onlar, peygamberlerini kaybedip de aza
bm kendilerine yakla~tlgm1 zannettiklerinde, Allah Teala onlann kalb-
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lerine tevbe ilham etti. K1ldan elbiseler giydiler, her bir hayvam yav
nisundan aYJrdilar, sonra da tam kirk gece Allah'a yiiksek sesle yal
vanp yakard1lar. Allah Teala onlarm kalblerindeki sadakati, tevbeyi 
ve g~mi§ davram§lanndan pi§manllgi bilip, aza'b U.zerlerine sarkitll
d.Iktan sonra onlardan azab1 kaldirdt. Katade der ki: Anlatlldigma gO
re Yunus'un kavmi, Musul Ulkesl.ndeki Nineva'da idi. Bu a\!Iklama; ibn 
Mes'ud, Miicahid, Said ibn Cubeyr ve seleften bir \!oklanndan Ii.vayet 
edilmi§tir. ( ... ) 

Ebu imran'm Ebu Celd (Ceylan 11m Ebu Ferve el-Esedi) pen riva
yetine gore; o, §byle demi§tir: Azab onlara inip de ba§kalannm uze
rinde kapkara gece par~alan gibi dola§maya ba§laYJnCa, alimlerinden 
birisine gittiler ve : Bize bir dua ogret de onunla dua edelim; olur ki 
Allah Teala bizden azab1 kaldmr, dediler de onlara: Hi\! bir dirinin ol
madigJ zamandaki diri, ey OlUleri dirilten, senden ba§ka tann yok, de
yiniz, dedi ve azab onlardan kaldmldl. K1ssanm tamam1 mufassal ola
rak in§aallah Saffat suresinde geleccktir. 

99 - Eger Rabb1n dileseydi, yeryuzundeki insanlarm 
hepsi iman ederdi. Oyleyse sen mi insanlan mu'min ol
malan iQin zorlayacaksm? 

100 - Allah'1n izni olmadan hiQ kimse iman edemez. 
Ve o, pisligi akledemeyenlerin uzerine k:Ilar. 

Allah Teala buyurur ki : Ey Muhammed, eger Rabbm dileseydi, 
yeryuztindeki insanlann hepsi iman ederdi. ~ayet Rabbm yeryiizti hal
kmm 'butu.nune senin getirdigine imana izin vermi§ olsaydi, onlann 
hepsi iman ederdi. Fakat yaptlklarmda hikmet Allah'md1r. Nitekim 
ba§ka ayetlerde §Oyle buyurur : <<Rabb~n dileseydi, buttin insanlan tek 
bir ummet yapard1. Onlar ise hala aynhktad1rlar. Esasen onlan bu
nun i\!in yaratnn§tlr. Rabbmm rahmet ettikleri mtistesnad1r. Bu~un
la beraber Rab'bmm §U sozu de tamamen yerine . gelmi§tir : ~uphesiz 
ki, Ben cehennemi hep insan ve cin ile dolduracagim.» (Hud, 118-119), 
inananlar hala anlamad1lar m1 ki; Allah dileseydi butun insanlan 

dogru yola eri§tirirdi.» (Ra'd, 31). Bu sebepledir ki burada da §Oyle bu
yurmaktadir : «Oyleyse sen mi insanlan mu'min olmalanna zorlaya-



3886 iBN KESiR (Ciiz: 11; Sur,e: 10 

caksm?» Bu senin iizerine vazife degildir ve sana da havale edilmem~
tir. Muhakkak ki, Allah diledigini saptmr, diledigini de hidayete erdi
_rir. Oyleyse onlara iiziilerek kendini harab etme.» (Fatlr, 8), ccOnlan 
hidayete erdirmek sana dii§mez. Allah diledigini hidayete erdirir.» (Ba
kara, 272), <<Mii'min olmuyorlar diye nerede ise kendini mahvedecek
sin.>> (~uara, 3), ccMuhakkak ki sen, her sevdigini hidayete erdiremez
sin.» (Kasas, 56), ccSenin vazifen sadece teblig etmektir. Hesab gor
mekse Bize dii§er.» (Ra'd, 40), <<Sen ogiit ver, ~iinkii sen ancak bir ogiit
~iisiin. Onlara zor kullamc1 degilsin.» (G~iye, 21-22). Bu ve benzeri 
ayetler Allah Teala'mn diledigini i§leyen, diledigine hidayet 'bah§eden, 
diledigini de ilmi, hikmeti ve adaleti geregi sap1khkta b1rakan oldugu
na delalet eder. Bu sebepledir ki burada §oyle buyurur : «Allah'm izni 
olmadan hi~ kimse iman edemez. Ve 0, pisligi akledemeyenlerin iizeri
ne k1lar.» Allah'm hikmet ve delillerini anlamayanlara kotiiliik, fe
sad ve sap1khk verir. Hidayete erdirdigini hidayete erdirmesinde ve 
saptlrd1gm1 da sap1khga dii§iirmesinde 0 mutlak adiUet sahibidir. 

101 - De ki: G6kler de ve yerde neler var, bir bakm. 
Fakat bunca ayetler ve uyanlar inanmayanlar giiruhuna 
fayda vennez. 

102 - Kendilerinden once gec;enlerin bru?lanna gelen 
olaylardan ba~ka bir ~ey mi bekliyorlar? De ki : Bekleyin, 
ben de sizinle beraber beklemekteyim. 

103 - Sonra Biz, peygamberlerimizi ve iman edenle- · 
ri kurtannz. B6ylece ustumuze bir hak oldu: Mii'minleri 
kurtaracag1z. 

Goklere ve Yere Balun 

Allah Teala kullarma ; nimetleri, goklerde ve yerde yaratml§ oldu
dugu akll sahipleri i<;in son derece a9lk ve parlak ayetleri iizerinde dii
§iinmelerini ogiitliiyor. Hele bir bak1p dii§iinsiinler. Goklerde sabit 

YOI 

nu 
ffil 

rir 
yo 
ne 
ye: 
ler 
n 
ve 
nu 
ni 
ffil 

n1J 
gu 
im 
~yl 
inl 

na 
se1 
la1 
sib 
mE 

pe; 
mi 
All 
ba, 
dl. 
ye 

' .s 
...... ' 



\'UTJUS, 101-103) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRi 3887 ----------------------------
nurlu y1ldizlan, seyyareleri, giine§i ve ay1, geceyi ve giindiizii yarat
ffil§. Birbirlerinin pe§inden geliyor, birbirlerini ta'kib ediyor, biri dige
rine girdiriliyor da biri uzarken digeri k1sahyor, sonra uzayan klsall
yor, digeri uzuyor. Gi:ik yiikseltilip geni§letilmi§, onda giizellikler ve zi
netler var. Allah Teala ondan yagmur indiriyor da i:iliimiinden sonra 
·eryiiziinii onunla diriltiyor, onda enva1 «;e§it meyveler, ekinler, «;i«;ek

ler ve s1mf s1mf bitkiler {!Ikanyor. Onda §ekilleri, renkleri ve faydala
n rnuhtelif hayvanlar yaratml§. Onda daglar, ovalar, «;i:iller, rna'mtir 
·e harab yerler kilffil§, denizde §a§Ilacak §eyler ve dalgalar var. Bu

nunla birlikte o, iizerinde yola t;Ikanlara miisahhar k1lmrn1§ gemileri
ni ta§Iyor ve gemileri, her §eye giici.i yetenin miisahhar kilmasiyla yu
mu§ak«;a yiiriitiiyor. O'ndan ba§ka ilah ve O'nun dl§mda Rabb yc;ktur. 

Allah Teala : ccFakat bunca ayetler ve uyanlar inanmayanlar gii
ruhuna fayda vermez.» buyurur. Gi:ikteki ve yerdeki ayetler, dogrulu

una delalet eden biirhan, huccet ve ayetlerle gelen peygamberlere 
iman etmeyen bir kavme ne fayda getirecek? Allah Teala ba§ka bir 

yette §'Oyle buyurur : «Dogrusu, iizerlerine Rabbmm sozii hak olanlar 
arunazlar. Onlara her tiirlii ayet gelse bile, elem verici azab1 goriin

ceye kadar.>> (Ytinus, 96-97). 
Allah Teala buyurur ki : «Kendilerinden once ge«;enlerin ba§lan

n gelen olaylardan ba§ka bir §ey mi bekliyorlar? » Ey Muhammed, §U 
ni yalanlayanlar kendilerinden once ge«;enlerden peygamberlerini ya-

1 nlayan iimmetlerin Allah tarafmdan ba§larma getirilen azab ve mu-
"betler gibisini mi bekliyorlar? Bekleyin, ben de sizinle beraber bekle

mekteyim, de. Nihayet Biz, peygamberleri yalanlayanlan helak eder, 
peygamberlerimizi ve iman edPnleri selamete erdiririz. Bi:iylece mii'
minleri iistiimiize bir hak olarak kurtaracag1z. Bu oyle bir haktlr ki 

lah Teala yiice nefsine bunu yine kendisi vacib kilmi§tlr. Nitekim 
'ka bir ayette §oyle buyurur : ccRabbm1z rahmeti kendi iizerine yaz

di. (En'am, 54) . Buhari ve Miislim'de Allah Rastilii (s.a.) nden riva
·et edildigine gore; o, §Oyle buyurmu§tur : 

l.5..:.i .::;A_i:>j1 ~)1 2;) ~~~ ;J ~~:J .:;.(i~ ~ ·~,.;J u 
t ; ' • 

Muhakkak ki Allah Teala yaratmay1 bitirdiginde katmda, Ar§'m 
fuerine : cc~iiphesiz rahmetim ofkeme iistiin gelmi§tir, >> yazdl. 
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104 - De ki : Ey insanlar, benim dinimden ~iiphede 
iseniz, ben Allah'tan ba~ka taptiklanniZa tapmam. Ancak, 
sizi oldiirecek olan Allah'a kulluk ederim. Ben, mii'min
lerden olmakla emrolundum. 

105 - Ve : Yiiziinii tevhid dinine dondiir, sakm mii~
riklerden olma. 

106 - Allah'1 b1rak1p da sana ne fayda, ne de zarar 
getiremeyecek olan ~eylere tapma. Eger bOyle yapacak 
olursan; ~uphesiz zalirnlerden olursun. 

107 - Allah sana bir s1k1ntl verirse; onu yine ancak 
Allah giderir. Sana bir iyilik diledigi takdirde; onun lutfu
nu geri <;evirecek de yoktur. 0, bunu kullarmdan diledigi
ne verir. 0, Gaftir'dur, Rahim'dir. 

Allah Tea.la., el9isi Muhammed (s.a.) e hitaben §Oyle buyurur: De . 
ki: Ey insanlar, Allah'm bana vahyetmi§ oldugu, size getirdigim hanif 
dinin s1hhatmdan §iiphede iseniz, i§te ben Allah'tan ba§ka taptlklan
mza tapmam. Fakat ben, tek ve ortag1 olmayan Allah'a ibadet eder, 
tapanm. 0, sizi nasll diriltmi§se oldiirecek oland1r. Sonra donii§i!niiz 
O'nad1r. Eger Allah'tan ba§ka tapmd1~mz ilahlanmz ger9ek ise, i§te 
ben onlara tapm1yorum. Qagmn onlan da bana zarar versinler baka
hm. Muhakkak ki onlar ne fayda, ne de zarar veremezler. Zarar ve fay
da ancak tek ve ortag1 olmayan Allah'm elindedir. Ben mii'minlerden 
olmakla emrolundum. 

Allah Teala buyurur ki: «Yiiziinii tevhid dinine dondiir, sakm 
mii§riklerden olma.» Sadece tek olan Allah'a bir muvahhid olarak iba
det et. E}irkten aynl, yiiz\!evir. Hanif; §irkten aynlan, yiiZ9evirendir. 
Bu se'bepledir ki Allah Teala: «ISakm mii§riklerden olma.» buyurmu§
tur. ( ... ) 

Allah Teala'nm: ccAllah sana bir s1kmtl verirse; onu yine ancak 
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Allah giderir ... n a yeti hayrm; §errin, fayda ve zarann ancak ve· yegane 
Allah'a ait oldugunu beyan eder. Bu huslista hi~ kimse O'na ortak de
gildir. Tek ve ortag1 olmaks1zm ibadete mustehak alan O'dur. 

H8.f1z ibn Asakir, Safvan ibn Siileym (veya Selim) in hal terceme
sinde Abdullah ibn Vehb kanallyla ... Enes ibn Malik' den rivayet edi
yor ki Allah Rasulu (s.a.) §Oyle buyurmU§tUr : Biitiin omruni.iz boyun
ca hayrr isteyiniz. Allah'm rahmetinin esintilerine gogsiinuzu a~1mz. 
Muhakkak ki Allah'm rahmetinin esintileri vard1r. Kullarmdan diledi
gi.ne onu isabet ettirir. Ay1plarmiz1 ortmesini ve korkulanmzdan emin 
kllmas1m da O'ndan isteyiniz. Bu hadisin bir benzerini ibn Asakir, Leys 
kanallyla ... Ebu Hureyre'den merfu' olarak da rivayet et~tir. Allah 
Teala buyurur ki : «0, hangi gunahtan olursa olsun, §irkten bile olsa 
kendine tevbe eden, kendisine tevekkiil edenin tevbesini kabUl buyu
rur. 0, Gafur'dur, Rahim'dir. 

,. ;'/ /" • // ., .... ·, >~:,·(' ,..,. / ,._,_., 
~u/~~~~RU'{~~lJ·_sr;~~~\?~8'~~WJi 
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108 - De ki : Ey insanlar; size Rabb1n1zdan hak gel
mi~tir. Artlk . kim hidayeti kabul ederse; o, ancak kendi 
fp.ydasl i<;in hidayete ermi~. kim de saparsa; kendi zaran
na sa.pm1~ olur. Ben, sizin ba~1111za bir bek<;i degilim. 

109 - Sana vahyedHene uy. Allah hukmfulu verin
ceye kadar sabret. 0, hukum verenlerin en hayirhs1d1r. 

Allah Teala el<;isi (s.a.) ne emredip §6yle buyurur : insanlara ha
ber ver ki, senin Allah .katmdan onlara getirmi§ oldugun, hakkmda 
hi~ bir §iiphe olmayan ger~ektir. Kim, onunla hidayete erer ve ona ta
bi olursa; bunun faydas1 ancak kendisine doner. Kim de, ondan sa
parsa; bunun vebali ancak kendisine aittir. Onlara de ki : Ben sizin ba
~mlza bir bek<;i degilim. Sizler mu'minler oluncaya kadar ben sizin ba
§illlZa bek<;i clikilmedim. Ben sadece sizi uyanc1y1m. Hidayete erdirmek 
.se Alla!1'a aittir. 

Sana vahyedilene uy. Allah hukmunu verinceye kadar sabret. Al
lah'm sana indirip vahyettigine yapl§. insanlardan sana z1d gidenlerin 
muhalefetlerine sabret. Ta ki Allah, seninle onlann arasm1 a<;1p hUk
munu verinceye kadar. 0, adaleti ve. hikmeti ile hukum verenler;n, 
seninle onlarm aras1m ay1np a<;anlann en hayrrlls1d1r. 

YUNUS SURESiNiN SONU 
Tefsir. C. VTII F . 244 



HUD SURESi 



HiJD SURESi 

(Bu Sure Mekke'de Nazil Olmu~tur.) 

Bu Kitab 

Hat1z Ebu Ya'la der ki: Bize Halef ibn Hi§am el-Bezzar'm ... Ebube
kir'den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Allah Rasulu (s.a.) ne sor
dum: Seni ihtiyarlatan nedir? ~oyle buyurdu: Beni Hud, Vak1a, Amme 
Yetesaelun ve Veize'§-§emsu Kuvvirat sureleri ihtiyarlattl. Ebu isa et
Tirmizi der ki: Bize Ebu Kureyb Muhammed ibn el-A'la'nm ... ibn Ab
bas'tan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Ebubekir : Ey Allah'm elc;i
si, ihtiyarladm, demi§ti. Allah Rasulu: Beni Hud, Vak1a, Murselat, 
Amme Yetesaelun, Veize'§-§emsu Kuvvirat (sureleri) ve karde§leri, ih
tiyarlattl, buyurdu. Bir rivayette ise : Hud (suresi) ve karde§leri, bu
yurmu§tur. Taberani der ki: Bize Abdan ibn Ahmed'in Sehl ibn Sa'd' 
dan rivayetine gore; Allah Rasulu (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : Beni Hud 
ile karde§leri Vak1a, Hakka, Veize'§-§emsu Kuvvirat (sureleri) ihtiyar
lattl. Ba§ka bir . rivayette ise : Hud suresi ve karde§leri, buyurmu§tur. 
Haf1z Ebti'l-Kas1m Si.ileyman ibn Ahmed et-Taberani'nin el-Mu'cem 
el-Kebir'inde Muhammed ibn Osman ibn Ebu ~?eybe kanallyla ... Ab
dullah ibn Mes'ud (r.a.) dan rivayetine gore Ebubekir: Ey Allah'm el
c;isi, seni ihtiyarlatan nedir? demi§ti. Allah Rasulu : Hud ve Vak1a su
releri buyurdu. Hadisin isnad zincirinde bulunan Amr ibn Sabit met
ruk bir ravi olup, Ebu ishak da ibn Mes'ud'a yeti§memi§tir. En dog
rusunu Allah bilir. 
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Rahman ve Rahim alan Allah'1n ad1yla. 
1 - Elif, Lam, Ra. Bu kitab, ayetleri kesinle~tirilmi~, 

sonra da Hakim ve Habir alan Allah tarhlmdan uzun uza
dlya a<;aklanrn1~tlr. 

2 - Allah'tan ba~kas1na kulluk etmeyesiniz diye. 
Muhakkak ki ben, size O'nun katlndan gonderilmi~ bir 
uyanc1 ve mujdeciyim. 

3 - Rabb1n1zdan magfiret dileyin, sonra O'na tevbe 
edin ki, belli bir sureye kadar sizi guzelce ge9indirsin. Her 
lutuf sahibine lutfunu versin. Eger yuz 9evirirseniz; 0 Za
man ben, ba~1mza gelecek buyiik bir gunun azabmdan 
korkanm. 

4 - Donu~unuz ancak Allah'ad1r. Ve 0, her ~eye Ka
dir'dir. 

Surenin ba§mdaki hece harfleri hakkmda Bakara suresinin ba§
langlCmda bilgi vermi§tik ki burada tekrarma gerek gormuyoruz. Tev
fik Allah'tandlr. 

Allah Teala : << Ayetleri kesinle§tirilmi§, sonra da uzun uzad1ya a9Ik
lanmi§tir.» buyurur ki ayetler laflzlarmda muhkem, manalarmda uzun 
uzad1ya a91klanm1§, mufassaldir. Boylece o, hem §ekil ve hem de mana 
itibanyla mukemmeldir. Bu ag1klama; Mucahid ve Katade'den riva
yet edilmi§ olup :ibn Cerir'in tercih ettigi goru§tur. 

Allah Teala : «Hakim ve Habir olan Allah tarafmdan .. . » buyurur 
ki; 0 , sozlerinde, hukumlerinde hikmet sahibi, i§lerin akibetlerinden 
bihakkm haberdar olan Allah katmdandir. 

«Allah'tan ba§kasma kulluk etmeyesiniz diye.» Bu muhkem ve 
uzun uzad1ya agiklanmi§ olan Kur'an, tek ve orta~1 olmayan Allah'a 

Hud. 

ibact 
rur 
n Y' 
dols 
pey~ 

ve r 
azat 
kim 
ke'd, 
olan 

du~ 
fill§ 

zi §it 

sure 
giin: 
re d 
sure 
ahir 
hak 
lam: 
yurt 
lerse 
ha ~ 
gine 

Allal 
kak 

yet it 



Hil<l. 1-'l) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERiM TEFSiRi 3895 

ibadet ic;in inmi§tir. Nitekim Allah TeaJa, ba§ka ayetlerde §Oyle buyu
rur : «Senden once gonderdigimiz her peygambere : Benden ba§ka Tan
n yoktur, Bana kulluk edin, diye vahyetmi§izdir.ll (Enbiya, 25), «An
dolsun ki, her ummete: Allah'a ibadet edin ve putlardan kac;1mn, diye 
peygamber gondermi§izdir.>J (Nahl, 36). 

«Muhakkak ki ben, size O'nun katmdan gonderilmi§ bir uyanc1 
ve mujdeciyim.» Muhakkak ki ben, O'nu muhalefet ettiginiz takdirde 
azab ile uyanc1, O'na itaat ettiginizde ise sevab1 mujdeleyiciyim. Nite
kim Sahih bir hadiste rivayet edildigine gore; Allah Rasulu (s.a.) Mek
ke'de Safa tepesine c;1kmi§ (en yakmlanndan ba~layarak Kurey~ 'ten 

olan akrabalanm) c;agmm§ ve Kurey§ toplawnca; 

Sizin tizerinize sabah veya ak§am dti§mamn ans1zm gelmekte ul
dugunu size haber versem ne dersiniz, beni dogrular m1yd1mz? diye sor
mu§, onlar da; evet, demi§lerdi. ~oyle buyurdu: Muhakkak ki ··ben, si
zi §iddetli bir azabm ontinde uyariClJlffi. 

((Rabbm1zdan magfiret dileyin, sonra O'na tevbe edin ki, belli bir 
sureye kadar sizi guzelce gec;indirsin.» Geleceginiz hususunda gec;mi§ 
gtinahlanmzdan Allah'a tevbe ve istigfarda bulunmamz1 ve bu hal uze
re devam etmenizi size emrediyorum. Eger bOyle yaparsamz belli bir 
sureye kadar dunyada sizi guzelce gec;indirir. Her fazilet sahibine cte 
ahiret yurdunda hak ettigini verir. Gec;imin dtinyada, fazilet sahibine 
hak ettiginin Verilmesinin de ahiret yurdunda Oldugu §eklindeki ac;Ik
lama Katade'ye aittir. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette §oyle bu
yurur : «Kadm olsun, erkek olsun her kim inanffil§ olarak iyi amel i§
lerse, ona ho§ bir hayat ya§atacag1z. Mtikafatlanm yaptiklarmdan da
ha guzeli ile Odeyecegiz.» (Nahl, 97) . Sahih bir hadiste rivayet edildi
gine gore, Allah Rasulti (s.a.) Sa'd'a §6yle buyurmu§tur: 

Hammmm agzma koydugun lokma ve ylyecege vanncaya kadar 
Allah'm nzasm1 dileyerek vermi§ oldugun her bir nafaka ile muhak
kak ki sen ecre nail olacaksm. 

ibn Cerir'in Museyyeb ibn ~erik kanallyla ... ibn Mes'ud'dan riva
yetine gore; o, «Her lutuf sahibine lutfunu versin.» ayeti hakkmda §i..iy-
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le demi§tir : Kim bir kotiiliik i§lerse; bu, onun aleyhine bir kotiiliik ola
rak yaz1llr. Kim de bir iyilik i§lerse; bu, onun lehine on iyilik olarak 
yaz1llr. ~ayet i§lemi§ oldugu kotiiliigiin cezasm1 diinyada iken goriir
se onun i\!in on iyiligi kalml§ olur. 

Eger bununla diinyada cezalandmlmaz ise, (ahirette) on iyiligin
den birisi allmr ve dokuz iyilik ona kahr. Sonra ibn Mes'ud §byle der : 
Birleri onlanna galib gelen ki§i helak olmu§tur. 

Allah Teala : ((Eger yiiz <;evirirseniz; o zaman ben, b~m1za gele
cek biiyiik bir gi'miin azabmdan korkanm.» buyurur ki; bu, Allah'm 
emirlerinden yiiz:;eviren, el<;ilerini yalanlayan kimseler ic;in §iddetli bir 
tehdiddir. Allah'a dondiigii giinde muhakkak azab onu yakalayacakt1r. 
((Donii§iiniiz ancak Allah'ad1r.» K1yamet giinii donii§iiniiz ve varacagl·· 
mz yer Allah'tlr. «Ve 0, her §eye Kadir'dir.» 0, dostlanna diledigi ih
sand3. bulunmaya, dii§manlanndan intikam almaya ve k1yamet giinii 
yaratlklan (kendine) dondiirmeye elbette giic; yetiricidir. Buras1 kor
kutma makamidu. Daha once ge<;en k1s1m ise te§vik makarru idi. 

iZAHI 

Risalet miiessesesinin dogrulugunu kabul etmek, aslmda risalet 
miiessesesinin getirdigi ve yerle§tirmeye c;ali§tlgl bu meselelerin hep
sini de kabul etmek demektir. Risalet miiessesesinin Allah nezdinden 
gelip gelmedigi hususunda en ufak bir §iiphe, bu miiessesenin vicdan 
alemindeki muhterem mevkiini y1kmak ic;in kafidir. · Peygamberligi; 
Hz. Muhammed'in kendisinin ortaya attlgm1 sananlar, Hz. Peygambe
ri ne kadar sevdiklerini ve sayd1klanm ileri siirerlerse siirsiinler ona 
kar§l gerekli hiirmet hissini duyamazlar ic;lerinde ... Bu akidenin Al
lah nezdinden geldigini bilmek ve bu §UUra ermektir ancak isyankar
lann vicdamnda en sonunda Allah'm huzuruna vanlacag1m belirten 
duygu. Bu duygudur sadece, itaatkar kimselerin vicdamndan <;Ikarak 
tereddiide ve kaypakhga mahal b1rakmayan. 

Aynca Allah'm insanlar ic;in irade buyurdugu §erefli ya§ayi§ §ek
lini saglayan te'minat unsurlarmdan birisi de, risalet miiessesesini ka
bllllenmektir. Ancak boylece insanlar, Allah'm dinine baglanmak hu
susunda bir tek kaynaktan beslenirler. Bu tek kaynak risalet kaynagi
dir. Ve ancak boylece her ge\!en giin bir putun c;1k1p ta insanlan aida
tiel sozler soyleyip ~ydurma hiikiimler koymas1 ve bu koydugu hiikiim
lerin Allah tarafmdan geldigini iddia etmesi engellenebilir. Allah'a if· 
tira ederek kendiliginden koydugu hiikiimlerin Allah'm hiikiimleri ol
dugunu iddia etmesi bertaraf edilebilir. 

. Her cahiliyyet sisteminde bir tak1m kimseler c;lkar, bir tak1m hii-
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ki.imler vaz'eder, deger olgi.ileri, gelenekler ve all§kanllklar icadeder 
sonra da bunlarm Allah katmdan. geldigini veya koyuldugunu ileri su
rer .. . 

insanlar arasmda Allah adma konw~an bu tipleri yak etmenin ve 
bu anar§iyi bertaraf etmenin yegane yolu, Allah'm kelarruru bir tek 
kaynaktan -ki bu kaynak peygamberlerdir- almakdir. 

~irkten ve gi.inahlardan istigfar etmek; goni.ilde bir hassasiyet ol
dugunun, bir canlam§ emaresi bulundugunun delilidir. Gi.inahlan an
layip tevbe etme arzusunun ifadesidir. Bundan sonra kalkip tevbe et
mek de, fiilen gi.inahlardan uzakla§marun ve gi.inah yerine itaatm be
lirtisidir. Bu iki delil olmadan tevbeden soz etmek imkans1zd1r. Qi.in
ki.i tevbe etmi§ olmamn ifadesi, ancak gi.inahlan b1raklp iyi amellere 
ba§lamaktir. Ve fiili tevbe, ancak bunun yerine gelmesiyle II].iimkiin 
olabilir. Ve ancak bOyle bir tevbe makbul ve mu'teber olabilir. Allah'm 
dinine baglanmay1p, Allah'm peygamberinin yolunda gitmedlgi halde 
kendisinin tevbe edip mi.isliiman oldugunu sanan kimse aldanmakta
dir. Onun bu zanru hig bir deger ifade etmez. Qiinkii fiilen ya§ad1g1 
pratik hayat1, ileri si.irdi.igi.i iddiay1 yalanlamaktadir. 

Tevbe edenleri mi.ijdelemek, donekleri de korkutmak; hem tebligin 
hem de risalet vazifesinin iki unsurudur. Allah Teala be§er tabiatmda 
bu iki unsurun onemini bildigi ve derin, kokli.i te'sirlerini gordi.igi.i ic;in 
tevbe edenleri mi.ijdelemi§, doneklik edenleri korkutmu§tur. 

insanoglunun, bu di.inyadaki hayatm otesinde hikmetli bir ale
min bulundugunu iyice kavray1p §UUrUna ermesi igin, ahiret gi.ini.ine 
inanmak da bir zarurettir. Peygamberlerin haber verdigi hayirli ha
yatm ana gayesi oldugunu bilmek bak1m1hdan ahiret inancma ihtiyag 
vard1r. Binaenaleyh herkesin ceza gorecegini, bu di.inyada cezasm1 c;ek
mezse ahirette c;ekecegini kavrayabilmesi ic;in, bu inanca ihtiyag var
dir: Hayat, ancak bu inanc;la olgun ve mukadder olan kemal noktasi
na ula§abilir. · Allah'm hikmetini ve hayat nizamm1 kabul etmeyenler 
ise bu azab mefhumunu kabul etmemekte ve ondan yi.izc;evirip kac;
maya c;ali§maktadir. insan f1tratmm selim ak1l yolundan sapmamas1 
ic;in bu inanca ihtiyac; vard1r. Eger insanoglu arzulanrun mahkumu 
olur da §ehvete maglub di.i§erse; doner, tevbe eder ve habire isyana 
dalmaz. 

Boylece yeryi.izi.i, be§er cinsinin ya§ayi§ma elveri§li bir ortam ha
line gelebilir. Ve insanllgm hayat1, normal yolunda devam ederek ha-· 
y1r ve salaha dogru gider. Ahiret gi.ini.ine iman sadece obi.ir di.inya ic;J.n 
degil, bir tak1m kimselerin zanm hilatma bu di.inya hayatmm da saa
det ve selameti ic;in bi.iyi.ik bir gi.i(!ti.ir. Hatta di.inya hayatmm geli§
tirilip ISlah edilmesi ic;in dahi bi.iyi.ik bir gi.ic; kaynag1d1r. Di.inya ha- · 
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yatmm 1slah1, bir hedef olarak degil Allah'm nefhas1yla §erefyab olan 
insanogluna laylk bir hayat ortammm hazlrlanmasi ic;in bir vasita
dlr. insana kendi n1hundan nefheden ve diger yaratlklanndan iistiin 
k1Iarak hayvanllk derecesinden insanllk mertebesine ~1karan Allah, 
yeryiiziinde insanm ya§ama §artlanmn hazulanmasm1 onun biyolo
jik zaruretlerinden daha onemli kabul etmi§ ve insanm sahib oldugu 
saiklerin hayvanllk saiklerlnden daha yiice olmasml irade buyurmu§
tur. 

Bunun i~in risalet miiessesesinin veya a~Iklanml§ ve kesinle§tiril
mi§ olan kitabtaki ayetlerin muhtevas1, Allah'm dinine baglanmak ve 
gonderdigi risaletini isbat hususundan sonra yer allyor. Hepsini mii
teakiben de §irkten ve giinahlardan tevbe edip temizlenmek hususu 
geliyor. <;iinkii amel-i salihin yegane yolu, tevbe ve istigtardir. Amel-i 
salih ise sadece insan nefsinin haz duydugu miicerred giizel bir amel 
degil, aksine 1slah kelimesinin biitiin anlamm1 da i~ine alan yeryiizii
niin Islahl, geli§tirilmesi ve iiretim imkanlanm haz1rlama ameliyesi
dir. Bunun kar§lligmda §art olarak ko§ulan miikafat ise a§ag1dad1r: 

((Belli bir siireye kadar sizi giizelce gec;:indirsin. Her fazilet sahi
bine hak ettigini versin)) ... 

Giizelce ge~inmek hususuna gelince; bu, hem keyfiyet hem de 
kemmiyet bak1mmdan diinya hayatmda olabilir. Ahirette ise keyfiy
yet ve kemmiyetin di§mda insan aklma gelmeyecek §ekilde olabilir. 
Biz bu diinyadaki giizel hayata bir goz atalm1 : 

Temiz huylu, salih amelli, tevbe ve istigfar eden ve hayatta ~a
h§arak ge~imini saglayan birc;ok kimselere rasthyoruz ki, ge~imlerini 

~ok zor te'min ediyorlar ... Nerede oyleyse giizelce ge~inme? ... 
Birc;ok kimselerin agzmda dola§Iyor biliyoruz ki bu sozler. 
Kur'an-1 Kerim'in ifade buyurdugu giizel ge~inme ifadesinin mak

sad ve manasm1 anlayabilmek veya kavrayabilmek ic;in, hayata ~ok 
daha geni§ ac;1Iardan bakmak zorunday1z. Gelip gec;ici bir noktadan 
bak1p yamlmak yerine geni§ ve §iimilllii yonleriyle goz atmam1z ica
beder. 

Hangi toplumda ki saglam bir mzam kurulur da yalmz Allah'm 
dinine ve hakimiyet konusunda yalmz Allah'a baglanmak esas1 iize
rine istinad ederse, hayatl geli§tiren temiz c;ali§ma prensibine san
larak yalmz ve yalmz Allah' a iman kaidesine oturursa... Muhakkak 
o cemiyette bolluk, refah, geli§me ve giizel giizel ge~im te'min etme 
hususu yaygmla§Ir ve o toplumun genel vasf1 haline gelir. <;all§ma 
ve iicret dengesi adaletli olur. Ozellikle her ferd kendi ~all§tlgmm 
kar§1hgm1 goniil nzas1yla ve sevinerek ahr ... Bir toplUm da goriirsek 
ki, iiretim ic;in c;ah§an temiz kalbli kimselerden meydana geldigi hal-
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e b·r ti.irli.i ger;im s1kmtlsmdan kurtulmamakta, hayatm nimetlerin
en istifade etmemekte bu hayat tarz1 bile, o toplumda Allah'a imfm 
as1 i.izerine kaim, i§ ve i.icret konusunda adaletli bir cemiyet nizam1 
rulmadlgmm yeter delilidir ... 

Bu toplumda i.iretim i~in ~all§an ve salih amel i§leyerek temiz 
1r kalble hareket eden ferdler ge~im slkmtisiyla da kar§I kar§Iya bu

L:nsalar rahat ve gi.izel bir hayat si.irerler. (::evrelerinde bulunan kim
e'er onlan ta'kib edip eziyet etseler de onlar rahat bir ge~im te'min 

erler. Nitekim mil§rikler, mi.i'min azmllga her ttirli.i eziyeti reva 
ri.iyorlard1 da, onlar yine de gi.izel bir hayat si.irdi.iri.iyorlardi. Nite-

·:m her devirde hakim olan cahiliyyet sistemleri, Allah'a inanmi§ ve 
::mi.ilden baglanml§ olan mi.i'min azmllga aym eziyyetleri reva gor
. ektedir. Bu, bir hayal veya bo§ bir iddia degildir. Gelecekle ilgili 
·albi bir gi.iven ve Allah'a baglanarak O'nun yard1mmi, lutfunu ve ih-

ll11 temenni. .. Bir~ok §eyleri kar§Ilamaya yeter. Basit ve donuk bir 
maddi histen kurtulan insanlar i~in gi.izel bir hayat ve ge~im yoludur 
bu, .. 

Biz bunu soylerken, i§ ve i.icret konusunda adil bir kar§Illk elde 
edemeyen mazlumlan ve hakkl yenenleri adalet di§l olan bu durum-

rma raz1 olmaya ~agirmiyoruz. islam boyle bir haks1zhga hi~ bir za
man i~in raz1 olmaz. Bu gibi durumlarda iman, insaru asla haksizlik
.ar kar§ISmda susturmaz. imanh bir toplulugun da, bu haks1zhg1 ve 
adalet dl§l hareketi izale etmesi laz1md1r. <;ah§an ve i.ireten i§~iye gi.i
zel ve terniz ger;inme imkam saglamakla mi.ikelleftir, mi.i'rnin ferdler. 
Bizim soylemek istedigimiz, sadece Allah'a cam goni.ilden baglanml§ 
mi.i'minlerin hayat s1kmtls1 i(!inde de duydugu haz ve zevktir. Bu Sl
!G..ntlll hayata ragmen ger9ek mi.i'minler; Allah'a tevbe ve istigfar 
ederek hidayetine gelen kullanna rahat ve gi.izel ge9imi te'min ede
cek nizam1 yerle§tirmek i9in var gil9leriyle 9all§1rlar. (Seyyid Kutub, 
Fi Zilal'il-Kur'an, VIII, 110- 114) 

- -oOo----

5 - Dikkat edin, onlar peygambere du~manlJ.klarmi 
gizlemek ic;in iki buklum olurlar. Elbiselerine burunduk
eri zaman da dikkat edin. Allah, onlann gizlediklerini 
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ve a91ga vurduklann1 bilir. c;unkii 0, gogiislerde olan1 
bilendir. 

ibn Abbas der ki: Cinsi temas halinde avret yerlerinin gi:ige don
mesinden ho§lanmazlardl da Allah Teala bu ayeti indirdi. Hadisi Bu
hari, ibn Cureyc kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayet eder. Bu rivayete 
gore ibn Abbas : «Dikkat edin, onlar iki buklum olurlar.>> ayetini oku
rnu§tur. Ey Ebu Abbas, iki buklum olmalan da nedir? diye sordum. 
~oyle cevablad1 : Ki§i, hamnn ile temasta bulundugunda veya abdest 
bozmaya ~1kt1gmda utamrd1 da, «Dikkat edin, onlar iki bUkluin olur
lar.» ayeti nazi! oldu. Yine Buhari'nin bir rivayetinin lafz1 §byledir: 
ibn Abbas dedi ki : Bir tak1rn kimseler abdest bozmaya ~lktlklarmda 
avret yerlerinin gi:ige donuk a~;1k olmasmdan ve kadmlanyla temasta 
bulunduklarmda yine avret yerlerinin goge donmti§ olmasmdan uta
mrlardl da bu onlar hakkmda nazil oldu. Sonra Buha.ri der ki : Bize 
Humeydi'nin .. . Amr'dan rivayetine gore; o, §6yle derni§tir: ibn Ab
bas, «Dikkat edin, onlar iki buklum olurlar. Elbiselerine burundtikle
ri zaman da dikkat edin.» ayetini okudu. Buhari ve ba§kalan; ibn 
Abbas'tan rivayetle ( 0~ ) kelimesini «Ba§lanm orterler.» §eklin· 
de a~1klann§lard1r. 

Bu ayetin tefsirindeki diger bir rivayette ise ibn Abbas §i:iyle der: 
Bununla Allah hakkmdaki §Uphe ve ki:itu amel kasdedilmektedir. Bu 
a~1klama Mucahid, Hasan ve ba§kalarmdan da rivayet edilrni§tir ki; 
onlar, bir §ey yaptlklarmda veya soylediklerinde btmu Allah'tan · gizle
yebileceklerini sanarak iki biikltim olurlardL Allah Teala da onlara 
bildirdi ki; onlar, uykularmda gecenin karanh~nda elbiselerine bii
riindiikleri zaman onlarm gizledikleri sozii ve a~1ga vurduklanm bi
lir. <;iinkii 0, kalblerde olam bilendir. Onlarm kalblerinin gizlemi§ ol
dugu niyyetleri ve gizJilikleri iyi bilir. Ziiheyr ibn Ebu Siilma rne§
hur muallakasmda ne giizel si:iylerni§: 

«i~inizdekileri, gizli kalsm i~in Allah'tan sakm gizlemeyin. Zira 
Allah'tan ne gizlenirse onu mutlaka bilir.» 

ccGeciktirilir ve bir kitaba konulur. Bir hesab giinii i~in biriktiri
lir veya ~abukla§tmhr da intikam ahmr.» 

Bu cahiliye devri §airi bu si:izleriyle bir yaratlcmm varhgm1, ciiz'
iyyatl bildigini, ana di:inii§ ve cezay1, klyamet giinu i~in amellerin say~ 
falarda yazilrnas1ru itiraf etmi§tir. 

Abdullah ibn ~eddad der ki: Onlardan birisi Allah Rasulii (s.a.) 
ne ugrad1g1 zaman, iki biikliim olur ve ba§Im i:irterdi de Allah Teala 
bu ayeti indirdi. ccOna gizli kalsm i~in ... » k1srnmdaki zamirin Allah'a 
dondiiriilmesi daha uygundur. Zira hemen pe§inden ccElbiselerine bii-
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rundiikleri zaman da dikkat edin. Allah, onlarm gizlediklerini ve a<;I
vurduklanm bilir.>> buyurmaktadir. 

(. ..... ............ ) . 

6 - Y eryuzunde yiirii.yen hie; bir canll yoktur ki, nz-
1 Allah'a ait olmas1n. Onlann durup dinlenecek ve sak

lanacak yerlerini de 0 bilir. Hepsi apac;1k kitabdad1r. 

Allah Teala, yaratiklarm buyugu ve kti<;tigu ile, yeryuzundeki, 
enizdeki ve karadaki diger hayvanlann nz1klanna kefil oldugunu 
aber veriyor. 0, onlarm durup dinlenecek ve saklanacak yerlerini de 
ilir. Onlann yeryuzunde yurumeleriyle varacaklan, s1gmacaklan yu-
·alanm da en iyi bilir. Ali ibn Ebu Talha ve ba§kalanmn ibn Abbas'

rivayetlerine gore ayetteki «Durup dinlenecek yerleri>>; Sigmacak
lan yer, «Saklanacak yerleri» ise; olecekleri yerdir. Mucahid'den riva
•ete gore; «Durup dinlenecekleri» yer, rahimde; ccSaklanacak yerleri» 
se sulblerdedir. Nitekim bu husus hayvanlarda da boyledir. Bu a~Ik

lama ibn Abbas, Dahhak ve bir cemaattan da rivayet edilmi§tir. ibn 
Ebu Hatim burada mufessirlerin sozlerini zikretmi§tir. Aynca En'am 
liresinin doksan sekizinci ayetinde de bunlan zikreder ki, en dogru
nu Allah bilir. Buttin bunlar, Allah Teala'nm katmda bir kitabda, 

unlarm tamamm1 a<;Iklar mahiyette yaz11Id1r. Nitekim Allah Teala, 
o~ka ayetlerde §Oyle buyurur : «Yerde yuruyen hi.~ bir hayvan ve iki 
i{anadiyla u~an hi~ bir kU§ yoktur ki; onlar da sizin gibi birer ummet 
,:masmlar. Biz kitabda hi~ bir §eyi eksik b1rakmad1k. So11ra onlar 

Rablarma toplamrlar.>> (En' am, 38), ccGaybm anahtarlan O'nun ka
mdadir. O'ndan ba§ka kimse bilmez. Karada ve denizde olam da 0 

bJir. Bir yaprak dti§mez ki, onu bilmesin. Yerin karanllklan i~indeki 
·ek bir tane, ya§ ve kuru mtistesna olmamak uzere her §ey apa~1k 

r kitabdad1r.>> (En'am. 59} 
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7 - Hanginizin daha guzel ameli oldugunu dene
mek i<;an; gokleri ve yeri alt1 gunde yaratan O'dur. Zaten 
Ar9'1 su ustunde idi. Andolsun ki; olumden sonra muhak
kak siz yine diriltileceksiniz, desen; kufredenler mutlaka: 
Bu, apaQlk bir buyu.den ba9ka bir f?'8Y degildir, diyecek
lerdir. 

8 - Say1h bir muddete kadar uzerlerinden azabr er
teleyecek olsak mutlaka: Bunu ahkoyan da ne? derler. 
Dikkat edin, o geldigi giin onlardan asla donmeyecek, ala
ya aldrklan 9ey onlan mahvedecektir. 

Gokleri ve Yeri Yaratan 

Allah Tea.la her §eye Kadir oldugunu, gokleri ve yeri altl gunde 
yarattrgmr, bundan once Ar§'mm su uzerinde oldugunu haber veri
yor. Nitekim imam Ahmed der ki: Bize Ebu Muaviye'nin ... imran ibn 
Husayn'dan rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.) : Ey Temim ogullan, 
mujdeyi kabul ediniz, buyurmu§tU. Onlar: Bize mujdeledin, o halde 
bize mujdeledigini ver, dediler. Ey Yemen ehli, mujdeyi kabul ediniz, 
buyurdu, onlar : Biz kabul ettik, bu i§in (ba§langrcmm) nasrl oldu
gunu bize haber ver, dediler. Her §eyden once Allah vard1. Ar§'l su 
uzerindeydi. Levh-i mahfuz'da her §eyi yazd1. Sonra gokleri ve yeri 
yarattl, buyurdu. imrfm ibn Husayn devamla §Oyle anlatlr : Birisi bana 
gelip : Ey imran, deven bagmdan bo~andr, dedi, pe§inden c;rktlm ve 
bilmiyorum benden sonra neler oldu? Bu hadis Buhari ve Muslim'in 
Sahih'lerinde degi§ik lafrzlarla tahric olunmu§tur. Onlardan birinin 
lafzr §oyledir : 

~~<<")j ~~_; ~~ \ J"~ > :-~~:~; ~~~·~,·~~~:CJ~ ;~·, ,~0~~]'1:.~!1\;.1)~ 
_;)~·,_, ~~P'J~,;;;: 

Onlar : Bu i§in ba§langrcrm sana sormak uzere geldik, dediler de : 
Allah vardr ve O'ndan once hie; bir §ey yoktu. - Bir rivayette ((O'ndan 
oncen lafzr yerine «O'ndan ba§ka )) , diger rivayette ise «O'nunla hera
bern ifadeleri vardrr. - Ar§'l su uzerindeydi. Zikir'de her §eyi yazdr. 
Sonra gokleri ve yeri yarattr, buyurdu. Muslim'in Sahih'inde Abdullah 

Hue 

lar 
rin 
vaJ 
ym 
lab 
rir. 
ni.i: 
ter: 

ibn 
Ey 
diyl 
tUn 
Sur 
Tir. 

ratJ 
ibn 
bu , 

yer: 
hat 
yer: 
dol( 
ver; 
et-1 
mi§ 

zat 
nit€ 
yun 
tan 



Hud. 1. s) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRt 3903 

Ibn Amr ibn el-As-'dan rivayet edildigine gore; Allah Rasulti (s.a.) 
~yle buyurmw~tur : 

<<Allah Teala gokleri ve yeri yaratmazdan elli bin sene once yaratlk
lann kaderlerini takdir etti, yazd1. An}'1 su tizerindeydL•• Bu ayetin tefsi
rinde Buhari der ki: Bize Ebu Yemmam'm ... Ebu Htireyre (r.a.) den ri
vayetine gore, Allah Rasulti (s.a.) ~oyle buyurmu§tur : Allah Teala bu
yurur ki : infakda bulun ki sana infak olunsun. Ve §byle buyurdu : Al
lah'm eli doludur, harcama onu eksiltmez. Gece ve gtindtiz devaml! ve
nr. Yeri ve gogti yaratt1gmdan bu yana ne infak ettigini gortir miisti
ni.iz? Elinde olam hie;: eksiltmemi§tir. Ar§'l su tizerindeydi ve bir elinde 
erazi olup alc;:ahp ytikseliyordu. 

imam Ahmed der ki: Bize Yezid ibn Harun'un ... Ebu Razin Lakit 
ibn Amir ibn Mtintefik el-Ukayli'den rivayetine gore; o, §byle anlatu : 
Ey Allah'm elc;:isi Rabb1m1z yarat1klanm yaratmazdan once nerede idi? 
diye sorduk, §Oyle buyurdu. Bir bulutun tisttindeydL Altmda hava, tis
·imde hava vard1. Bundan sonra Ar§'I yaratt1. Hadisi tefsirde Tirmizi; 
Simnet'te ibn Mace, Yezid ibn Hartln kanallyla rivayet etmi§lerdir. 
Tirmizi hadisin hasen oldugunu sayler. 

Mticahid, uAr§'l su tistiinde idi.u aycti hakkmda; hie;: bir §ey ya
ratmazdan once ac;:1klamasmi getirir. Vehb ibn Mtinebbih ve Damre 
ibn Habib de boyle soylemi§lerdi. Katade, ibn Cerir ve bir c;:oklan da 
bu gorti§tedirler. 

<<Ar§'l su tistiinde idL•• ayeti hakkmda Katade der ki : Gbkleri ve 
yeri yaratmazdan once yaratmaya ba§Iamasmm nas1I oldugunu size 
haber veriyor. Rebi' ibn Enes de : <<Ar§'I su tistiinde idLn Gokleri ve 
yeri yarattlgmda bu suyu ikiye boldti; yansm1 Ar§'m altma koydu ki 
doldurulmu§ deniz i§te odur, demi§tir. ibn Abbas : Ar§'a Ar§ isminin 
verilmesi onun yticeligindendir, demi§tir. ismail ibn Ebu Halid'in Sa'd 
ct-Tai'den i§ittigine gore; o, Ar§'m ktrm1z1 yakuttan oldugunu soyle
mi§. 

Muhamed ibn ishak, uGokleri ve yeri altl gtinde yaratan O'dur. 
Zaten Aq'1 su i.isttinde idi. •• ayeti hakkmda der ki : uO, yi.ice nefsini 
niteledigi gibi idi. 0 zaman da sudan ba§ka hie;: bir §ey yoktu ve su
yun tizerinde Ar§'l , Ar§'m i.izerinde de celal ve ikram sahibi, izzet, sal
tanat, mi.ilk, kudret, hilim, ilim, rahmet ve nimet sahibi, diledigini i§-
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leyen Allah vard1r. A'me~'in . .. Said . :i:bn Cubeyr'den rivayetim~ gore, 
Ibn Abbas'a ccAr~'l su ustiinde idi.>> ayeti sorulmw~. Ve : Su neyin us
ttindaydi? denilmi~ti. ~oyle cevablad1 : Ruzgarm s1rh tistiindeydi. 

Allah Teala: «Hanginizin daha gtizel ameli oldugunu denemek 
i~in ... n buyurur ki 0, g6kleri ve yeri tek ve ortag1 olmaci1g1 halde ken
disine ibadet etsinler diye yaratt1g1 kullarmm faydalanmas1 i9in ya
ratmi~tlr. 0, bunlan bo§ yere yaratmarn1~tlr. Nitekim Allah Teala, 
ba~ka ayetlerde ~oyle buyurur : «Biz gogti, yerytiziinti ve ikisinin ara
smda bulunanlan bo§una yaratmad1k. Bu, kiifretmi§ olanlarm zanm
dir. Vay o ktifretmi§ olanlara cehennem ate§inden.>> (Sa'd, 27), «Sizi 
bo§una yarattlgimiZl ve bize hi~ dondurtilmeyeceginizi mi sand1mz? 
Ger~ek htiktimdar olan Allah yticedir. O'ndan b~ka tann yoktur ve 
0, ytice Ar§'m Rabb1d1r.n (Mii'mim1n, 115, 116), ((Ben cinleri ve in
sanlan ancak Bana kulluk etsinler diye yarattlm.n (Zariyat, 56). 

Allah Teala: «Hanginizin daha gtizel ameli oldug-unu denemek 
i~in . . . )) buyurmu~, ccHanginizin daha ~ok ameli oldugunu denemek 
i~in .. . n buyurmam1~. Zira amel, s1rf Allah i~in olmad1k~a, Allah Ra-
sulti (s.a.) nun ~eriatl tizere olmad1k~a gtizel olmaz. Ne zaman bir 
amelde bu iki §arttan birisi bulunmazsa o amel batlld1r ve bo§a git
mi§tir. 

«Andolsun ki; oltimden sonra muhakkak siz yine diriltileceksiniz, 
desen; ktifredenler mutlaka : Bu, apa~1k bir btiyuden ba~ka bir §ey 
degildir, diyeceklerdir.n ayetinde J\llah Teala buyurur ki : Ey Muham
med, sen bu mti§riklere Allah'm kendilerini nas1l ilk defa yaratmu~sa 
aynen onun gibi oltimlerinden sonra diriltecegini haber versen, gokle
ri ve yeri yaratamn Allah oldugunu bildikleri halde k1yameti ve ba'su 
ba'del mevti yine de inkar edeceklerdir. A1lah Teala bu hususu §U ayet
lerde dile getirmektedir : ccAndolsun ki; onlara kendilerini kimin ya
rattlgmi sorsan; Allah diyeceklerdir.n (ZuhrUf, 87), <<Andolsun ki, on
lara : Gokleri ve yeri yaratan, gtine§i ve ay1 buyrugu altnida tutan 
kimdir? diye sorsan; §tiphesiz «Allah'tlr.>> diyecekler.>> (Ankebut, 61), 
Biitiin bunlara ragmen, onlar, ilk defa yaratmadan daha kolay olmak
la birlikte, k1yamet gtinii ctiriltilme ve O'na dondiirtilmeyi inkar eder
ler. Allah Teala ba§ka ayetlerde §byle buyurur : «Once yaratan, son
ra onu tekrar eden O'dur. Bu, O'nun i~in daha kolayd1r.>> (Rum, 27), 
«Sizin yaratllmamz da, yeniden diriltilmeniz de bir tek ki§ininki gi
bidir.n (Lokman, 28) . Onlar: Bu apa91k bir btiytiden ba§ka bir §ey 
degildir, diyeceklerdir. Bu sozlerini s1rf kiiftir ve inadlarmdan soy
lerler ve derler ki: Diriltilmenin vuku bulacagma dair haberini dog-
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rulamayiz, tasdik etmeyiz. Bunu ancak biiyiiledigin kimse kabulle
nir ki, ancak o senin soyledigine tabi olur. 

ccSayih bir miiddete kadar iizerlerinden azabt erteleyecek olsak: 
Bunu ahkoyan da ne? derler.>> ayetinde Allah Teala buyurur ki: Bu 
m~riklerin azabm1 ve cezalandmlmasm1 mahdud bir siireyle, sayih 
bir miiddete kadar te'hir edip konulmw~. belli edilmi§ bir miiddete ka
dar bununla onlan tehdid etmi§ olsak, onlar yalanlama ve ~abukla§
tmlmasmi isteme sadedinde olmak iizere : Bu azab1 bizden ahkoyup 
geciktiren de nedir? diyeceklerdir. Zira onlarm seciye ve tabiatlan ya
lanlama ve §iipheye ah§IDI§tlr. Yalanlama ve §iipheden ka~acak bir 
yerleri yoktur. 

«Ummet» kelimesi, Kur'an ve siinnette miiteaddit manalarda kul
lamhr. Ondan, «bir sure» kasdedilir. Nitekim Allah Teala bu ayette : 
•.Say1h bir miiddete kadar.ll buyurmu§tur. Hz. Yusuf hakkmda da : 
• 0 ikiden kurtulmu§ olan nice zaman sonra hatlrlad1 da dedi ki. .. » 
(Yusuf, 45) buyurmu§tUr. Bu kelime, uyulacak onder hakkmda da 
kullaruhr. Nitekim §U ayette boyledir. «Muhakkak ki ibrahim, ba§h 
ba§ma bir iimmet idi. Allah'a itaat ederdi ve bir muvahhiddi. Hi<; bir 
zaman i~in mii§riklerden olmaml§tlr.» (Nahl, 120). Din manasmda 
kullaruhr. Nitekim Allah Teala rnii§riklerin §Oyle dediklerini haber 
verir : «Dogrusu biz, babalanmizi bir din iizerinde bulduk ve onlarm 
izlerinde gitmekteyiz.» (Zuhruf, 23). Cemaat, grup hakkmda kulla
n 1r. Nitekim §U ayetlerde bu anlamdad1r: ccMedyen suyuna varmca 
d ... varlanm sulayan bir insan toplulugu gordii.» (Kasas, 23), ccAndol
sun ki; her iimmete: Allah'a ibadet edin ve putlardan ka<;mm, diye 
peygamberler gondermi§izdir.» (Nahl, 36), ccHer iimmetin bir rasillii 
vard1r. Onlarm Rasulleri gelince aralannda adaletle hiikmedilir ve 
asia ziilme ugratilmazlar.>> (Yunus, 47). Buradaki iimmetten maksad 
ise mii'mint ve kafiri ile kendilerine peygamber gonderilenlerdir. Ni
tekim Miislim'in Sahih'inde rivayet edilen bir hadiste §6yle buyuru
lur: Nefsim kudret elinde olana yemin olsun ki; bu iimmetten yahu
di ve hlristiyan beni i§itip de bana iman etmeyen hi<; kimse yoktur 
ki cehenneme girmesin. Tabi olan iimmete gelince; onlar peygamber
leri tasdik edip dogrulayanlardlr. Nitekim Allah Teala : «Siz, insanlar 
i~in <;lkanlmi§ en hayirll bir iimmetsiniz.>> (A.l-i imran, 110) buyurur
ken sahih bir hadiste §oyle buyurulur: Ben : Ummetim, iimmetim, 
diyecegim. ·ummet kelimesi, f1rka ve grup anlammda da kullamhr. 
Nitekim Allah Teala §U ayetlerde buyurur ki: ccMU.sa'mn kavminden 
bir topluluk da vard1r ki; hakk'a ir§ad ederler ve onunla htikmeder
ler.>> (A'raf, 159), ccKitab ehlinden secdeye vararak geceleri Allah'm 
ayetlerini okuyup duran bir topluluk vard1r. 1> (Al-i imran, 113). 

Te!sir, C. Vill F. 245 
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Hangimizin daha giizel a:m~li oldugunu denemek i~in gokleri ve 
yeri altl giinde yaratan O'dur. Zaten Ar§'l su iistiinde idi. Yani ·gokle
ri ve yeri yaratmazdan once Ar§'l 'su iistiinde idi. Ka'b el-Ahbar der ki : 
Allah Teala ye§il bir yakut yaratt1. Sonra ona heybet nazanyla baktl 
ve o titre§en su haline dondii. Sonra riizgan yarattl ve suyu onun iize
rine koydu. Sonra Ar§'l suyun iizerine koydu. 

Samure der ki : Allah Siibhanehu'nun Ar§'l suyun iizerindeydi. 
Sonra gokleri ve yeri yarattl. Kalemi yarattl ve yaratt1g1 §eyleri onun
la yazd1. K1yamet giiniine kadar yarattlg1 ve yaptlg1 her §eyi de onun
la yazd1. Sonra o yaz1, bin y1l Allah'a hamd ile tesbih etti. Heniiz Al
lah, yaratlklarmdan· hi~ birini yaratmami§ti. 

Said ibn Ciibeyr dedi ki : ibn Abbas'a Allah Teala'mn «Ve Aq'1 
su iizerinde idi» kavli sorulup su, neyin iizerindeydi? denildi. ibn Ab
bas; riizgann iizerindeydi, dedi. 

Vehb ibn Miinebbih der ki: Gokleri ve yeryiiziinii yaratmasm
dan once Allah'm Ar§'l vard1. Sonra Allah Teala suyun siizmesinden 
bir avuc; ald1. Sonra avucunu ac;tl,_ bir duman yiikseldi. Sonra bundan 
iki giinde yedi gogii yarattl. Bilahare sudan bir c;amur ald1 ve onu Bey
tullah'm oldugu yere koydu. Sonra ondan yeryiiziinii yuvarlad1. Son
ra iki giinde nz1klan yarattl. Gokleri iki giinde, yeryiiziinii de iki gun
de yarattl. Yedinci giinde son yaratma i§ini bitirdi. 

Baz1 bilginler dediler ki : Biitiin e§yamn yaratlllp suyun iizerin
de konulmasmda, Allah'm kudretinin miikemmelliginin delilleri \·ar
dlr. Qiinkii zay1f bina katl ve saglam bir temel iizerine kurulmazsa 
ayakta duramaz. Oyleyse en biiyiik yarat1k alan §U Ar§ gokler ve yer
yiizii suyun iizerinde nas1l durur? Bu i§ de Allah'm kudretinin mii
kemmelligini gfuterir. 

imran ibn Hiisayn (r.a.) der ki : h z. Peygamberiri yanma vard1m 
ve kap1da devemi baglad1m. 0 s1rada remim ogullan kabilesinden bir 
topluluk geldi. Hz. Peygamber dedi .td : Ey Temim ogullan miijdelerle 
geldiniz. Onlar da; bizi mu§tuladi11, oyleyse bize iki defa ver, dediler. 
Bunun iizerine Rasulullah'm yiizii degi§ti. Sonra Yemen'den bir top
luluk yamna geldi. Onlara; Temim ogullan kabul etmedigine gore ey 
Yemen halk1, siz mu§tuyu · alm, buyurdu. Onlar: Kabul ettik ey Al
lah'm Rasillli, dediler. Sonra; biz din konusunda senden bilgi almak 
ve bu dlinyamn ba§langiCmm nas1l oldugunu sana sormak ic;in geldik, 
dediler. Hz. Peygamber buyurdu ki: Allah vard1 ve onunla Lc:raber 
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daha once hi~ bir §ey yoktu. O'nun Ar§'l suyun tizerindeydi. Sonra 
gokleri ve yeri yaratt1. Ve her §eyi zikirde kaydetti. imran ibn Hu
sayn der ki: Sonra bir adam geldi ve bana dedi ki: Ey imran, ko§ ve 
deveni tut. <;tinkti ka~t1. Ben kalktlm, devemi arad1m. Bir de baktlm 
ki online \!it engel olmw~ duruyor. Allah'a yemin ederim ki; devem 
ka~marm§ olsayd1 da ben oradan kalkmami§ olsayd1m. Bunu ~ok arzu 
ederdim. 

Ebu Rezin el-Akili: Ey Allah'm Rasulti, yaratlklan yaratmazdan 
once Rabb1m1z neredeydi? dedi. Rasulullah 'buyurdu ki : 0, ama'da 
idi. Onun tistti hava, alb hava idi. Ar§'ml suyun tizerinde yaratmi§tl. 
Tirmizi bu hadisi tahric eder. Ahmed ibn Hanbel ise der ki: Ama'dan 
maksad; O'nunla beraber hi~ bir §ey yoktu, demektir. Ebu Bekr el
Beyhaki, el-Esma ve's-S1fat isimli eserinde; Hz. Peygamberin, Allah 
vard1 ve O'ndan once hi~ bir §ey yoktu, sozti ile ilgili olarak §6yle der : 
Ne su vard1, ne Ar§ vard1, ne de bu ikisinin di§mda bir §ey. Ar§'l su
yun tizerindeydi, kavli ile de suyu yarattl ve suyun tizerine Ar§'I koy
du, demek istedigini soyler. Sonra her §eyi zikire kaydetti. Be,n Ama 
kelimesini medii olarak harekelenmi§ bi~imde kitapta gordtim. Aslm
da memdud olarak ama diye yazihr ve manasl ince bulut demektir. 
Hz. Peygamber ccama)) kavli ile bulutun tizerinde onu yonetiyor ve 
onun tizerinde bulunuyordu, demek i.stemi§tir ... Uzerinde hava yok
;.u. Yani bulutun tizerinde hava yoktu. Altmda hava yoktu, sozti de 
oulutun altmda hava yoktu, demektir. Denildi ki : Bu ama kelimesi 
maksur olarak yaz1hr. Ve boyle yaz1Imca da sabit hi~ bir §ey yoktu, 
anlamma gelir. <;tinkti yaratlll§dan kor ediJmi§ manasm1 ta§Ir. Ya
ratlh§tan gortilmeyen §ey olmadig'l i~in gortilmez. Sanki Allah'm Ra
sulti cevabmda §6yle buyurmu§tur : Allah yaratlklanm yaratmazdan 
once vard1 ve O'ndan ba§ka hi~ bir §ey yoktu. Uzerinde de hava yok
tu, altmda da hava yoktu soztinden maksad, ama'nm tizeridir. Yani 
hi~ bir §ey olan ama'mn tizerinde hava yoktu, altmda da hava yoktu, 
demektir. <;tinkti bir §ey olmaymca onun tizerinde veya altmda hava 
durmaz. Allah en iyisini bilendir. 

(. ... .. . ; ., ,) 

Ibn el~Esir der ki : Lugatta ama; ince buluttur. · Kesif buluttur 
dendigi de olmu§tur. Denildi ki: Bu; kabarc1k anlamma gelir .. .. Ba
zilarmdan nakledilir ki maksur elifle yazllan ama zekamn kavraya
madigi her §ey demektir. (liazin, Ltibab, III, 302-304) 

oOo---- -
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9 - Biz insana tarafrm1zdan bir rahmet tattrrrr, son
ra onu geri ahrsak; andolsun ki o, pek umitsiz, pek nan
kor olur. 

10 - $ayet ba~n1a gelen bir sllnntldan sonra ana bir 
nimet tattlnrsak: Kotulukler ba~rmdan gitti, der, ~Ima
rrr ve oguniir. 

11 - Sadece sabredip de guzel ameller i~leyenlere; 
i~te onlara magfiret ve buyiik ecir vardlr. 

insan Psikolojisi 

Allah Teala, Allah'm merhamet buyurdugu inanan kullan miis
tesna olmak iizere insam ve ondaki zemmedilmi§, kotii s1fatlan ha
ber veriyor. Bir nimetten sonra ona bir zorluk dokundugu zaman ge
lecege nisbetle hayirdan iimit kesme, gec;:mi§ haline nisbetle ise bir 
kiifiir ve inkar meydana gelir. Sanki o, hie;: bir hay1r gormemi§ ve bun
dan sonra da hie;: bir ac;:Ikhk, ferahhk ummaz haldedir. Aym §ekilde 
bir musi'betten sonra ona bir nimet ula§tlgmda : ((Kotiiliikler ba§lill
dan gitti, der.» Bundan sonra bana ula§acak hie;: bir eziyyet ve kotii
liik kalmad1, der. 0, elindekilerle §Imarml§, ba§kalarma kar§I §Ima
nk ve oviingen olmu§tur. Allah Teala buyurur ki: «Sadece (zorluk
lara, musibetlere) sabredip de (afiyet ve bolluk halinde) giizel ameller 
i§leyenler; i§te onlara (kendilerine dokunan s1kmtlya mukabii bir) . 
magtiret ve (bollu~ zamanlarmda i§lemi§ olduklanna kar§Ihk da) bii
yiik bir ecir vard1r.» Nitekim bir hadiste §6yle buyurulur: Nefsim kud
ret elinde olana yemin ederim ki kendisine batan bir dikene varm
caya kadar . mii'min ki§inin ba§ma bir iiziintii, bir keder, bir dert ve 
hastahk, bir hiiziin gelmez ki Allah Teala onlarla onun hatalanndan 
bir k1Smm1 bagu~lami§ olmasm. Buhari ve Miislim'de bulunan bir ha
diste ise §Oyle buyurulur : 
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Mii'minin i§ine §a§Ihr. Onun biitiin i§leri haYJ.rdir ve bu ozel
lik sadece mii'mine mahsustur. ~ayet ona bir ferahhk gelirse; 
§iikreder ve bu onun i~in haYJ.r olur. ~ayet kendisine bir Sl
kmtl dokunursa; sabreder de bu da onun i~in haYJ.r olur. Bu, 
mii'min di§mda kirnse ir;in degildir. - Nitekim Allah Teala _ ba§~

ka ayetlerde §6yle buyurur : ccAsr'a andolsun ki, hie; §iiphesiz insan 
hiisrandadir. Ancak iman edenler ve salih amel i§leyenler, birbirleri
ne hakk1 tavsiye edenler ve sabn tavsiye edenler bunun di§mdadir.>) 
(Asr, 1-3), ccGer~ekten insan, h1rsma dii§kiin yaratllml§tlr. Ba§ma 
bir fenahk g~lince, feryad1 basand1r. Kendisine hay1r dokununca da 
~ok cimridir. Ancak namaz k1lanlar miistesna.» (Mearic, 19-22). 

12 - Belki de sen; ona bir hazine indirilmeli veya 
yanlnda bir melek gelmeli degil miydi? demelerinden otu
ru sana vahyoluna.nlann bir k1sm1n1 terkedecek olur
sun. Sen, a.nca.k bir uyar1c1S1n. Ve Allah, her ~eye Vekil' 
dir. 

13 - Yoksa : «Onu kendisi uydurdu>> mu? diyorlar. 
De ki : Eger dogru ·soyli.iyorsan1z, haydi onun surelerine 
benzer uydurma on sure meydana getirin, Alla.h'tan b~
ka Qag1rabileceklerinizi de Qag1nn. 

14 - Size cevab veremezlerse bilin ki; o, ancak Al-
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lah'1n ilmiyle indirilmi$tir. Ve O'ndan ba$ka ilah yoktur. 
Hala muslun1an olmnyor musunuz? 

Allah Teala'nm da haber verdigi uzere 0, peygamberi hakkmda 
mti§riklerin soylemi§ olduklan sozler ve inadla§malan husU.sunda el~i
si (s.a.) ni teselli buyuruyor. Allah Teala bir ayette m:ii§riklerin Hz. 
Peygamber hakkmda §Oyle dediklerini haber verir : «Bu nas1l peygam
berdir ki; yemek yiyor, sokaklarda geziyor? Ona beraberinde bulunup 
uyaran bir melek indirilseydi ya. Yahut kendisine bir hazine verilseydi 
veya beslenecegi bir bah~e olsayd1 ya. 0 zalimler dediler ki : Siz, buyu
lenmi§ bir adamdan ba§kasma tabi olmuyorsunuz.>> (Furkan, 7-8) . Al
lah Teala el~isi (s.a.) ne emredip onlann soyledikleri bu sozlerden do
layl kalbinin daralmamasml, bundan dolayi uztilmemesini, bunlann 
kendisini gece ve gtinduz Allah'a goturen dayanaklardan caydirmama
slru tavsiye ediyor. Nitekim ba§ka bir ayette : «Andolsun ki, onlann 
soylediginden dolayi kalbinin Slklld1gmi biliyoruz. Sen hemen Rabb1m 
hamd ile tesbih et. Ve secde edenlerden ol. Ve sana yakin gelinceye 
kadar Rabbma ibadet et. l> (Hicr, 97-99) buyururken, burada da §6yle 
buyurur : Bu sozleri soylemelerinden senin kalbin darallr ve sana vah
yolunan §eylerin bir k1Smm1 terkedecek olursun. Sen ancak bir uyan
ClSm. Senden onceki peygamber karde§lerin sana bir ornektir. Onlar da 
yalanland1lar ve eziyyet edildiler. Onlar, kendilerine Allah'm yardlrm 
gelinceye kadar sabrettiler. 

Sonra Allah Teflla, Kur'an'm i'cazma i§aret buyurur. Be§er hi9 bir 
§ekilde onun bir benzerini, onun sureleri gibi on sureyi, onunki gibi bir 
sureyi getirmeye gti~ yetiremez. Zira Rabbm sozu; yaratlklarm sozu
ne benzemez. Nitekim s1fatlan sonradan olanlarm s1fatlanna benzeme
digi gibi, O'nun zatma da hi~ bir §ey benzemez. Yucedir, Mukaddestir, 
Mtinezzehtir, O'ndan ba§ka ilah ve O'nun dl§mda Rab yoktur. 

«Size cevab veremezlerse, sizin ~ag1rm1§ oldugunuz muarazaya gu~ 
yetiremez ve kar§l duramazlarsa ; biliniz ki onlar, bundan acizdirler. 
Muhakkak ki bu · kelam, Allah katmda O'nun ilmini, emir ve yasakla
nm i~erir halde indirilmi§tir. ll O'ndan ba§ka ilah yoktur. Hala mti.slu
man olmuyor musunuz? 
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15 - Kim, dunya hayatrnr ve onun susunu isterse; 
onlara amellerinin kar~rhgrm burada tamamen oderiz. 
Onlar bu hususta hie; bir zarara da ugratrlmazlar. 

16 - Onlar, oyle kimselerdir ki; ahirette kendilerine 
ate~ten ba~ka bir ~ey yoktur. i~?ledikleri ameller bo~a git
mi~tir. Y apageldikleri zaten batrldrr. 

Bu ayet hakkmda ibn Abbas'tan rivayetle Avfi der ki: Muhakkak 
ki riyakarlar, iyiliklerinin kaq1hgmi bu diinyada ahrlar. ~iiphesiz on
.ar, zerre miktar haks1zhga ugratllmazlar. 

0, buyurur ki: Kim oruc;, namaz veya geceleyin tehecciid namaz1 
gibi salih ameller i§ler ve bunu yegane diinyay1 isteyerek yaparsa Al
lah Teala : Diinyada onun istemi§ oldugu sevab1, kar§Ih~ ona tam ola
rak veririm, buyurur. Diinyay1 isteyerek yapml§ oldugu ameli ooylece 
bo§a gitmi§tir. 0, ahirette hiisrana ugrayanlardandlr. Miicahid, Dah
hak ve bir ~oklanndan da boyle rivayet edilmi§tir. Enes ibn Malik, aye
• in Yahudi ve H1ristiyanlar hakkmda nazi! oldugunu soylerken, Miica
hid ve ba§kalan da riyakarlar hakkmda nazi! oldugunu soylemi§lerdir. 
Katade dtr ki : Kimin dii§iincesi, iiziintiisii, dii§kiinliigii, istegi ve niy
yeti diinya olursa; Allah Teala, onun iyiliklerinin kar§1hgm1 diinyada 
verir. Sonra kar§Ihgi verilecek bir iyiligi olmadlgi halde ahirete gotii
rilliir. Mii'mine gelince; iyiliklerinin kar§1hgm1 diinyada goriir, bunla
ra kar§l ahirette de sevaba nail olur. Bu huslis, yukandakine benzer 
~kUde merfu' bir hadiste de belirtilmi§tir. 

Allah Teala, ba§ka ayetlerde de §6yle buyurur : <<Kim, ge~ici diin
yayi isterse; onun ic;in oradan diledigimiz kadar diledigimiz kimseye 
hemen veririz. Sonra onun ic;in cehennemi haZirlanz. 0, kotillenmi§ ve 
KovulmU§ olarak oraya girer. Kim de ahireti isterse ve onun ic;in inan
ffil§ olarak gerekli c;abayi g6sterirse; i§te onlann c;a'balan §iikre deger
dir. Her birine, bunlara da onlara da Rabbmm nimetinden ula§tmnz. 
Rabbmm nimeti kimseye engellenmi§ degildir. Bak nasll onlan birbiri
ne iistiin k1ld1k. Elbette ki ahiret, dereceler bak1mmdan da biiyiiktiir, 
ustiinliik bak1mmdan da.» (·isra, 18-21). 

«Kim, ahiret kazancm1 isterse; onun kazancm1 artinnz. Kim de, 
linya kanm isterse; ona da bundan veririz. Ahirette ise onun (ba§

tcaca) hie; bir nasibi yoktur.>> (~ura, 20) . 
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17 - Rabbmdan a<;ak bir delil uzerinde bulunan, ar
c:hnca da Rabb1 taraf1ndan bir ~ahid gelen, ondan once de 
Musa'nm imam ve rahmet olan kitab1n1 tasclik eden kimse 
ba~kalan gibi midir? i~te onlar; Kur'an'a inan1rlar. Her
hangi bir giirUh onu inkar ederse; onun varacag1 yer ate~
tir. Bundan ~iiphen · olmas1n. Dogrusu o, Rabb1n tarafin
dan gelen bir gen;ektir, ama insanlann <;ogu inanmazlar. 

Bu Kur'an 
Allah Teala, Allah'm kulianm yaratzm§ oldugu f1trat uzere olan 

mu'rninlerin durumunu haber veriyor. Onlar, kendisinden ba§ka i!ah 
olmad1gm1 itiraf ve kabul edenlerdir. Nitekim bir ba§ka ayette Allah 
Teala: «Oyle ise sen yuzlinu hanif (muvahhid) olarak dine, Allah'm 
f1tratma ~evir ki, Allah insanlan bunun uzerine yaratnu§tlr. Allah'm 
yaratl§mda degi§me yoktur. i§te dosdogru din budur.,, (Rum, 30) bu
yururken, Buhari ve Mtislim'de Ebu Hlireyre'den rivayet edilen bir ha
diste Allah Rasulli (s.a.) §6yle buyurur : Her dogan, fitrat uzere dogar. 
Ana babasi onu yahudile§tirir, hiristiyanla§tmr ve meclisile§tirir. Na
SI! ki hayvan da ayipsiz olarak dogar. Siz onda bir sakatllk ve organ 
eksikligi hissediyor musunuz? Mlislim'in Sahih'inde iyaz ibn Himar 
kanahyla Allah Rasulli (s.a.) nden rivayete gore; o, §6yle buyurmu§
tur: Allah Teala buyurur ki: Muhakkak Ben, kullanm1 muvahhidler 
olarak yaratmi§Imdlr. ~eytanlar onlara geldi ve onlar1 dinlerinden ~e
virerek kendilerine helal k1lman §eyleri onlara haram k1ld1. Mtisned ve 
Sunen'lerde §U hadise yer verilir : Her dogan, bu din uzere dogar. Ta 
ki dili konu§ur hale gelinceye kadar .. . Mli'min ise bu fitrat uzere de
vam eder. 

Allah Teala : «Ardmca da Rabbi tarafmdan bir §ahid gelen .. . >> bu
yurur ki, ona Allah'tan bir §ahid gelmi§tir. o, Allah Teala'nm peygam
berlere vahyetmi§ oldugu temiz, mlikemmel, ylice, ta'zim olunan ve 
Muhammed'in - Allah'm salat ve selam1 hepsinin uzerine olsun- §e
riati ile tamamlan1p sona erdirilen §eriatlardir. Bu sebepledir ki ibn 
Abbas, Mlicahid, ikrime, Ebu'l-Aliye, Dahhak, · ibrahim en-Nehai, Suddi 
ve bir~oklan, «Ardmca da Rabbi tarafmdan bir §ahid gelen . .. >> ayetin
de zikredilen §ahidin, Cibril (a.s.) oldugunu soylerni§lerdir. Her ikisi 
de mana yonuyle birbirine yakmdir. Zira hem Cibril hem de Muham-
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med (s.a.) Allah'm risaletini teblig etmi§lerdir. Ci~ril Muhammed'e, 
Muhammed de timmetine teblig etmi§lerdir. 

Burada kasdedileni~ Hz. Ali aldugu da soylenmi§se de bu, zay1f 
bir g6rti§ alup soyleyeni dahi belli degildir. Birinci ve ikinci ac;1klama 
dogru oland1r. Zaten mti'minin f1trat1, icmali olarak §eriata §ahiddir. 
Tafsilatl, uzun uzad1ya ac;Iklanmasl ise §eriattan ahmr ve f1trat anu 
dagrulay1p iman eder. Bu sebepledir ki Allah Teala: «Rfi'bbmdan ac;1k 
bir delili bulunan, · ardmca da Rabbi tarafmdan bir §B.hid gelen ... » bu
yurmu§tur ki; bu, Kur'an olup Cibril anu Hz. Peygamber (s.a.) e, pey
gamber Muhammed de timmetine teblig edip ula§tlrmi§tlr. 

Sonra Allah Teala : «Ondan once de Musa'mn rehber ve rahmet 
olan kitabim tasdik eden .. . n buyurur ki, Kur'an'dan once Mllsa'nm ki
tabl vard1r ve a da Tevrat't1r. Allah Teala Tevrat'1 a timmete kendisi
ne uyulacak bir onder, bir rehber ve Allah katmdan anlara bir rah
met olarak indirmi§tir. Kim ki ana gerc;ekten iman ederse; o kimseyi 
Kur'an'a iman etmeye gottirtir. Bu sebepledir ki Allah Teala : «i§te an
lar, Kur'an'a inanirlar.» buyurmU§tur. Daha sanra Allah Teala, Kur' 
an'1 veya onun bir kiSmim inkar edenleri tehdidle §Oyle buyurur : «Her
hangi bir gtiruh anu inkar ederse; anun varacag1 yer ate§tir.» Mti§rik 
olsun, kitah ehli alsun, ba§kalan olsun renkleri, §ekilleri, cinsleri degi
§ik olmakla beraber diger btittin ademagullan cemiyetlerinden, Kur' 
an'm kendisine ula§lp da Kur'an'1 inkar edenin varacag1 yer ate§tir. 
Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde : «Bu Kur'an; bana sizi de, ula§
tl~ kimseleri de uyarmam ic;in vahyolundu.» (En'am, 19), <<De ki: Ey 
insanlar; ben gerc;ekten Allah'm hepiniz ic;in gonderdigi peygamberi
yim.» (A'rat, 158) buyururken burada da: «Herhangi bir gtiruh onu 
inkar ederse; anun varacag1 yeri ate§tir.» buyurmu§tur. 

Mtislim'in Sahih'inde ~u'be kanahyla ... Ebu Musa el-E§'ari (r.a.) 
den rivayet edildigine rgore, Allah Rasulti (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: 
Nefsim kudret elinde alan (Allah) a yemin olsun ki yahudi veya hiristi
yan alsun, bu timmetten bir kimse beni i§itir de sonra bana iman et
mezse ate§e girer. 

Eyyub es-<Sahtiyani, Said ibn Ctibeyr'in §oyle dedigini nakleder : 
Gerektigi §ekilde Allah Rasui-q (s.a.) ntin hie; bir hadisini i§itmemi.~im
dir ki onun bir isbatm1 - veya tasdikini demi§tir- bir delilini Kur' 
an'da bulmu§ almayayim. Bana ula§bgma gore Allah Rasulu (s.a.) : 
Yahudi veya hiristiyan alsun, bu timmetten beni i§itip de bana iman 
etmeyen mutlaka ate§e girer, buyurmu§. (Kendi kendime) : Bunun Al
lah'm kitabmda isbab, delili nerededir? diye konU§maya ba§lad1m. Al
lah Rasulti (s.a.) nden i§itip de tasdikini Kur'an'da bulamad1g1m he-
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m~n hemen yok gibidir. Niha.yet §U ayeti buldum: ((Herhangi bir guruh 
onu inkar ederse; onun varaca~ yeri ate§tir.» Burada kasdedilen gii
ruh, diger biitiin dinlerden olanlardlr. 

Allah Teala : ((Senin de bundan §iiphen olmasm. Dogrusu o, Rab
bin tarafmdan gelen bir ger~ektir.» buyurur ki; Kur'an, Allah ·katln
dan gelen bir ger~ektir, onda hi~ bir §ek ve §iiphe yoktur. Nitekim Al
lah Teala, ba§ka ayetlerde §6yle buyurur: ((Elif, Lam, Mim. §iiphe go
tiirmeyen kitabm indirilmesi alemlerin Rabbmdandlr.» (Secde, 1-2), 
((Elif, Urn, Mim. i§te bu kitab, onda hi~ bir §iiphe yoktur.» (Bakara, 
1-2) . Allah Teala burada : ccAma insanlarm bir ~ogu inanmazlar.n bu- · 
yurur ki; ba§ka ayetlerde de §6yle buyurmw~tur : ((Sen ne kadar h1rs 
gastersen de yine insanlarm ~ogu inanmazlar.» (Ylisuf, 103), ((Eger 
sen, yeryiiziinde bulunanlarm ~ogunluguna uyarsan; seni Allah'm yo
lundan saptmrlar.» (En' am, 116), ccAndolsun ki, iblis, onlar hakkm
daki zanmm ger~ekle~tirmi§ ve mii'minlerden bir topluluk hari~ ona 
tabi olmu§lardl.» (Sebe, 20). 

.,; / .,, '"'· ~,.\\-) <-": -:''t\$ >¢),.,;' o) \~ \~ (/.~o-: \": J ~ ~ 
.J .... Al .J~...J~ • .• ~ f· I.)J.-...'al~\.a.J u_,. ,iQ • ..) 

....,.---, .. ' ""~ •"'" J /· .. J .. , ~ 

@5~7'1°~;)}~~~\;J..~@~~~,)~:~~ 
18 -- Allah' a kar~1 yalan uydurandan daha zalim kim 

vard1r? Bunlar Rablann1n huzuruna g6tiiriih1rler ve ~a
hidler : Rablanna yalan uyduranlar bunlard1r, derler. Bi
lin ki, Allah'In la'neti zalimlerin i1zerinedir. 

19 - Onlar ki Allah yolundan ahkorlar. Ve o yolu eg
riltmeye 9ah~rrlar. Ve ahireti inkar edenler de onlard1r. 

20 - Bunlar yeryiiziinde aciz b1rakacak olanlar de
gillerdir. Allah'a kar~1 duracak yardimcilan da yoktur. 
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Onlann azab1 kat kat olacaktlr. Onlar, i~itmeye taham
mill edemez ve goremezlerdi de. 

21 -- Kendilerini kayba ugratanlar, i~te bunlardrr. 
Uydurduklan ~eyler de kendilerinden kaybolup gitmi~tir. 

22 -- $iiphesiz ahirette biisbiit.iin kayba ugrayanlar 
da bunlardrr. 

Allah'm Yolundan Ahkoyanlar 

Allah Teala burada Zatma kar§l yalan uyduranlarm ahiret yur
dunda melekler, peygamberler, diger be§er ve cinlerin huzurunda riis
vay olacaklanm beyan buyurur. Nitekim imam Ahmed der ki : Blze 
Behz ve Affan'm ... Safvan ibn Mihrez'den rivayetlerine gore; o, §6yle 
anlatml§tiT: ibn Omer'in elini tutmu§tum. Birden kar§Isilla bir adam 
~lktl ve : Klyamet giinii necva (Rabb ile kulun gizlice konu§masi) hak
kmda Allah Rasulii (s.a.) niin nas1l buyurdugunu i§itmi§tin? diye sor
du. ibn Orner §6yle dedi : Allah Rasulii (s.a.) niin §6yle buyurdugumi 
~ittim: 

f ~ ' ... , ' ' . ~ . ... , , ,, , · -=-= ~ , ~ ·'· , , , ' ... 
j_,~~)J;IJ~I~ ~>._;~~;./~~~~~~~ f~~_:~~;il{~~j:; '~l~t 

:;_,;_--)'·\ L:\j ~t:.; ~i! _s~: 1 f.";jl ~ \:. ~_; \;':~lj_ ~:,;:. j_,~~~ .;;:;.:..:,;\ 

. fi.J.y l}:i-'~J, ~~ ;:.~~~ ~\.~~~j~.S;)t'J ~~-S:J·,~ 

Anah Teala Mii'mini yakla§tmr ve onun iizerine afflm, bagu}la
masmi koyar. Ona giinahlanm ikrar ettirip der ki : ~u giinaln 
biliyor musun? Falan giinah1 biliyor musun? Falan giinah1 bili
yor musun? Kul iki defa : Biliyorum Rabb1m, biliyorum Rabb1m, 
der. i§te o zaman Allah Teala : Muhakkak ki Ben, bunlan diinyada giz
lemi§tim. Bu giin ise onlan sana bag'l§hyorum, buyurur, sonra iyilikle
rinin kitabl diirilliir. Digerlerine veya kafirler gelince; biitiin yaratik
larm huzurunda: Rablanna yalan uyduranlar bunlardlr, diye nida olu
nur. Hadisi, Buhari ve Miislim Sahih'lerinde Katade'den tahric etmi§
erdir. 

Allah Teala : «Onlar ki Allah yolundan ahkorlar. Ve o yolu egrilt
:neye ~ah§Irlar.» buyurur ki ; onlar, insanlan Allah'a ula§tlran hidayet 
yoluna girmekten, hakka tabi olmaktan allkoyup ~evirirler. Onlan cen
netten uzakla§tmrlar. «Ve o yolu egriltmeye ~all§Irlar.» Yollarm egri 

/ 
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biigrii olmasm1, i'tidal iizere ve dogru olmamasm1 isterler. «Ve ahi
reti, ahiretin meydana gelecegini, olacagm1 inkar edenler de onlardir. 
Bunlar yeryiizunde aciz b1rakacak olanlar degillerdir. Allah'a kar§I du
racak yardimcilan da yoktur.» Bilakis onlar; Allah'm kahn, galebesi, 
kabzas1 ve hiikumranhg1 altmdadirlar. 0, ahiretten once dun~·a yur
dunda onlardan intikam almaya gu~ yetiricidir. «'Sadece g6zlerin di
§an firlayacagi bir giine kadar on:lan te'hir etmektedir.» (Ibrahim, 
42). Buhari ve Mtislim'de bulunan hadiste : 

Muhakkak ki Allah Teala zalime muhlet verir. Nihayet onu yakala
digmda asia kurtulmaz, buyurulmu§tUr; Bu sebepledir ki Allah Teala: 
«Onlann azab1 kat kat olacaktir. Onlar, i§itmeye tahammill edemez ve 
goremezlerdi.» buyurmu§tur ki; onlara kulaklar, gozler ve kalbler vermi§
tir. Ama kulaklan, gozleri ve kalbleri onlara hi~ bir fayda saglamarm§, 
aksine onlar hakk1 i§itmekten sag1r, hakka tabi olmaktan kor olmu§lar
dir. Nitekim Allah Teala, onlarm ate§e girerken §6yle diyeceklerini haber 
verir : «Eger kulak vermi§ veya dii§tinmti§ olsayd1k, bu ~Ilgm cehennem
likler arasmda bulunmazdlk.» (Millk, 10). Ba§ka bir ayette ise §oyle 
buyurur: «Kufredip Allah yolundan ahkoyan:lara, bozgunculuk yaptlk
larmdan dolay1 azab usttine azab artmnz.» (Nahl, 88). Yine bu sebep
ledir ki on:lar, terketmi§ olduklan her bir emir ve i§lemi§ olduklan her 
bir yasaktan dolayr azaba du~ar kalacaklardir. Gorii§lerin en sihhatli
sine gore; on:lar, ahiret yurduna nisbetle emir ve yasaklanyla §eriatla
nn ftiruu ile de mukelleftirler. 

Allah Teala : «Kendilerini kayba ugratanlar, i§te bunlardir. Vy
durduklan §eyler de kendilerinden kaybolup gitmi§tir.» buyurur ki, on
lar, ger~ekten kendilerine yaz1k etmi§lerdir. Zira onlar; yak1c1, · k1z-gm 
bir ate§e girmi§lerdir. Orada azab edilecekler, goz a~Ip kapayrncaya ka
dar bile cehennem azab1 on:lardan ~ekilmeyecektir. Nitekim Allah Te
ala §6yle buyurur : ceO ne zaman sonmeye ytiz tutsa hemen alevini ar-
tmnz.» (Isra, 97) . · 

ccAllah'm di§mda uydurmu§ olduklan e§ler ve putlar da kendile
rinden uzakla§IP kaybolmu§tur.» Onlara bir fayda vermemi§, aksine 
on:lan btisbiitun zarara ugratrm§lardir. Allah Teala ba§ka ayetlerde §6y
Ie buyurur : cc insanlar bir araya getirildikleri zaman bunlar, on:lara 
du§man kesilirler. Ve on:lann tapmmalarmi inkar ederler.» (Ahkaf, 6), 
ccOnlar, kendilerine guc; kazand1rsm diye Allah'1 birakarak tannlar edin
dHer. Hay1r, aleyhlerine doneceklerdir.>> (Mery~m. 82-83). Ibrahim Ha-
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Ill de kavmine §6yle demi§ti : «Dti:nya hayatmda Allah'1 b1rak1p aramz
da putlan dostluk vesilesi klldm1z. Sonra da k1yamet giiniinde birbiri
nize kiifreder ve kar§Ihkh Ia'net okursunuz. Varacagm1z yer ate§tir, 
yarduncllanmz da yoktur.n (Ankebut, 25). Allah Teala ba§ka bir ayet
•e de §oyle buyurur : «0 zaman uyulanlar, uyanlardan uzakla§IDl§ ve 
azab1 gormii§ aldular. Aralarmdaki biitiin baglar kapmU§tU.>> (Baka
ra, 166) Bu ve ba§ka ayetler anlarm hiisranda alduklarma, biisbiitiin 
icaybedeceklerine ve helak olacaklanna delalet etmektedir. Bu sebeple
dir ki burada da : «~iiphesiz ahirette biisbiitiin kayba ugrayanlar da 
bunlard1r.>> buyurmu§ ve anlarm durumlar1m a~Iklami§tlr. Onlar, ahi
ret yurdundaki ah§-veri§te insanlarm en fazla kayba ugrayanland1r. 
Zira anlar yiice dereceleri b1rakm1§, al~ak dereceleri almi§lardir. Cen
net nimetleri yerine kaynak suyu, misk kakulu, agz1 kapah saf bir i~e
~ek yerine insamn i~ine i§leyen bir s1cakhk ve kaynar su ile kara bir 
dumanm golgesini; huri iyn yerine kanh irinden bir yiyecegi, yiice 
ico§kler yerine cehennem ~ukurunu, Rahman'a yakmhk ve O'nu gar
me yerine Deyyan alan Allah'm ofkesi ve azabm1 bedel olarak almi§
lardlr. Hi~ §iiphe yak ki ahirette en fazla zarar goren, kay1pta olanlar 
'Junlard1r. 

23 - Dogrusu inanan, salih ameller i9leyen ve Rab
anna boyun egenler; i~te onlard1r cennetlik olanlar. Ora

da ebediyyen kalaca:klard1r. 
24 - Bu iki zi..l.mrenin durumu kor ve sa~r kimse ile 

goren ve i~;iten kimsenin durumuna benzer. ikisi bir olur 
mu hi9? Ha1a ibret alm1yor musunuz? 

Allah Teala mutsuzlarm durumunu zikrettikten sonra hemen pe
~inden mutlu ki§ileri zikreder. Onlar, iman edip salih ameller i§leyen
,erdir. Kalbleri iman etmi§, organlan sozl.ii ve fiili alarak Allah'a itaat 

· hm §eyleri yapmak, m Jnker olanlan terketmek suretiyle salih amel- · 
er i§lemi§lerdir. Bunlarla cenneti miras alarak alrm§lardlr. 0 cennet
er ki; yiice odalan, dizi dizi divanlar ve tahtlan, sarkml§ meyveleri, 

yiik.sek d6§ekleri, se<;ilmi§ giizellikleri, ~e§itli meyveleri, arzulanan yi
yecekleri, lezzetli i~ecekleri, goklerin ve yerin yarat1c1sma bakmaYl 
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(en-Nazar ilallah) ic;ermektedir. Onlar; bu durumda ebedi kalacaklar, 
olmeyecekler, ihtiyarlamayacaklar, hastalamp uyumayacaklar, biiyiik . 
abdeste c;1kmayacaklar, tiikriik ve siimiikleri olmayacaktlr. Bunlar sa
dece misk kokan bir ter olarak kendilerinden c;1kacaktlr. 

Sonra Allah Teala, kafirlerle inananlara bir misal verir ve buynrur 
ki: Bu iki ziimre; ·Allah Teala'nm mutsuzlukla nitelendirdigi kimse
lerle, mutlu ki§iler alan mii'minlerin durumu §byledir: Birincileri kor 
ve sag1r, ikincileri ise goren ve i§iten gibidir. Kafir, diinyada gerc;ek hak
kl gormekten kordiir. Ahirette i.se hayra yol bulamaz ve onu bilemez. 
Huccetleri i§itmekten s.ag1rd1r, faydalanacag1 §eyi i§itemez. <<f}ayet Al
lah, onlarda bir hay1r gorseydi; onlara i§ittirirdi. Eger i§ittirmi§ olsay
di; yine de yiiz c;evirenler olarak arkalanm donerlerdi.n (Enfal, 23) . 
Mu'mine gelince : Zeki, anlayi§ll, akllll, hakk1 gorendir. Hak ile batlll 
birbirinden aymr ve hayra tabi olup §erri terkeder. Huccet i§itendir. 
Onunla §iipheyi birbirinden ayinr ve batlla ragbet etmez. Hie; bu ve di
geri birbirine e§it olur mu? 

«Hala ibret alm1yor musunuz?» ibret ahp bunlarla digerlerini bir
birinden ayiram1yor musunuz? Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde 
§byle buyurur : «Cehennem ashab1 ile cermet ashab1 bir degildir. Cen
net ashab1; i§te onlard1r kurtulu§a erenler.» (Ha§r, 20). «Kor ile go
ren bir degildir. Karanllklarla aydmllk da (bir degildir). GOlgelik ile 
s1cak1Ik da bir degildir. Diriler ile bliiler de bir degildir. Muhakkak ki 
Allah, diledigine i§ittirir. Sen kabirlerde olanlara i§ittirecek degilsin. 
Sen, ancak bir uyanc1sm. Muhakkak ki Biz, seni miijdeleyici ve uyan· 
c1 olarak hak ile gonderdik. Hie; bir iimmet yoktur ki, ona uyanc1 gel· 
mi§ olmasm.» (Fabr. 19-24). 

25 - Gen;ekten Nuh'u da kavmine gondermi~tik. 
Ben, sizin i<;in apa<;Ik bir uyanciyim. 
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26 - Allah'tan ba~kasma ibadet etmeyin. Dogrusu 

ben, hakklnlzda acrkh bir giiniin azabindan korkuyorum. 
27 -- Bunun iizerine kavminden kiifredenlerin ele ba

$11an dediler ki : Biz, senin ancak kendimiz gibi bir insan 
oldugunu goriiyoruz. i<;imizde sadece aya:k taklmlnln, ba~
langi<;ta dii~iinmeden sana uyduklan goziimiiziin oniin
dedir. Sizin bize ustiin bir meziyyetinizi gormiiyoruz. Ak
sine Biz sizi yalanc1lar saruyoruz. 

Hz. Nub ve Kavmi 

Allah Teala, Nuh (a.s.) dan haber veriyor. o, Allah Teala'nm yer
yi.izii halkmdan putlara tapan mii§riklere gondermi§ oldugu ilk el<;idir. 
0 , kavmine :Ben, sizin i<;in apa<;lk bir uyanc1y1m. Eger Allah'tan ba§
kasma tapmacak olursamz; sizi ba§llllZa gelecek Allah'm azabl husu
sunda uyanyorum. Allah'tan ba§kasma ibadet etmeyin. Dogrusu ben, 
hakklmzda ac1kll bir giiniin azabmdan korkuyorum. Eger i<;inde bu
lundugunuz halde devam edecek olursamz, azablandlnlmamzdan kor
kuyorum, demi§ti. Bunun iizerine kavminden kiifredenlerin eleba§lan 
ve reisleri dediler ki : Biz, senin ancak kendimiz gibi bir insan oldugu
nu goriiyoruz. Sen bir melek degilsin. Fakat bir be§ersin. Nas1l oluyor 
da bizim dl§lmlzda sana vahyolunuyor? Sonra goriiyoruz ki sana i<;i
mizde sadece terziler, ah§-veri§ yapanlar - sokaktaki degersiz kimse
leri kasdediyorlar- ve benzerleri tabi oluyor. E§raf ve ileri gelen
ler sana tabi olmuyorlar. Sonra sana tabi olanlar dii§iiniip, ta§lmp, go
riip oyle tabi olmu§ degiller. Aksine miicerred senin davetin ile sana 
icabet edip tabi olmu§lardlr. Onlann, ba§langi<;ta dii§iinmeden sana 
uyduklan goziimiiziin oniindedir. Bu dininize girdiginizden bu yana 
yarat1h§, ahlak, nz1k ve durumca sizin bize bir iistiinliigiiniizii de 
gormedik. Biz kendiniz i<;in iddia etmi§ oldugunuz iyilik, salah, ibadet 
ve §ayet varacak olursamz ahiret yurdunda mutluluk iddiamzda sizi 
ya.lanc1 samyoruz. 

Bunlar, kafirlerin Nllh (a.s.) ve ona tabi olanlara itirazland1r. 
Bunlar onlann bilgisizliklerine, ilim ve ak1llanmn azhgma delalet eder. 
Zira Hakk'a tabi olanlann a§ag1 tabakadan olmalan, hak i<;in bir ar 
ve ay1p degildir. Muhakkak ki tabi olanlan ~raftan veya ayak takl
mmdan olsun hak, hadd-i zatmda Slhhath ve dogrudur. Onlann iddia
{armm aksine hakkmda hi<; bir §ek ve §iiphe olmayan hakka tabi olan
lar; i§te onlar, fakir dahi olsalar §ereflilerin ta kendileridir. Zengin da
hi olsalar ona tabi olmamakta ayak direyenler; i§te onlar rezil, pes-
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paye kimselerdir. Sonra ~ok kere vuku bulan, insanlann zaytflanmrt 
hakka tabi olmas1d1r. ~erefli ve biiyiik kimseler hakkmda ~ok kere vu
ku bulan da hakka muhalefettir. Nitekim Allah Teala, bir ayet-i keri
me'de §6yle buyurur : ((Senden once de herhangi bir kasabaya bir uya
ncl gonderdigimiz vakit; o kasabamn varhkhlan sadece dediler ki : 
Dogrusu biz, babalanm1z1 bir din iizerinde bulduk ve onlarm izlerinde 
gitmekteyiz.» (Zuhruf, 23). Rum krall Hiraki, Ebu Siifyan Sahr ibn 
Harb'e Hz. Peygamber (s.a.) in s1fatlarmdan sordugunda: Ona tabi 
olanlar insanlarm §ereflileri mi yoksa zay1flan m1? diye sormu§tu. 
Ebu Siifyan'm : Bilakis zay1flan, cevab1 iizerine de : Fakirler, rasul
lerin tabiileridir, demi§tlr. 

Onlann : ccBa§langi~ta dii§iinmeden sana uyduklan gozumuzun 
oniindedir.» demeleri de bir ay1p degildir. Zira hak, bedihi oldugundan · 
dii§iinmeye gerek ve mahal kalmaz. Bilakis her temiz ve zeki ki§iye dii
§en, hemen hakka tabi olmakd1r. Burada ancak beceriksiz, aciz ve 
ahmaklar dii§iiniirler. Biitiin peygamberler - Allah'm salat ve selam1 
hepsinin iizerine olsun- son derece a~1k bir i§ getirmi§lerdir. Bir ha
diste rivayet edildigine gore Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : . .. 
Kimi Islam'a davet etmi§sem, onun bir tereddiidii oldu. Ancak Ebube-
kir miistesna. Zira o, ne tereddiid etti ve ne de dii§iindii. Qiinkii o, son 
derece a~1k ve biiyiik bir i§i gormii§ ve siir'atle ona kO§mU§tur. 

Allah Teala : ccSizin bize iistiin bir meziyyetinizi gormiiyoruz.» de
diklerini haber verir. Evet, onlar bunu gormiiyorlard1. Zira hakka kar
§1 kor olup, onu i§itmiyor ve g6rmiiyorlard1. Aksine onlar, §iipheleri 
i~inde gidip geliyor, bilgisizlik karanl1klannda bocallyorlardl. Onlar; 
miifteriler, yalanc1lar, nasibsizler ve al~ak kimselerdi. Ahirette ise, en 
ziyade kay1pta olanlar onlard1r. 

28 - Nuh dedi ki : Ey kavmim, eger Rabbrm tarafin
dan bir delilim bulunur ve 0 , katlndan bana ihsan eder de 
bunlar sizden gizli kahrsa; on u istemediginiz hal de size 
zor la nn kabul ettirecegiz? 

Allah Teala, Nuh'un kavmine §6yle cevab verdigini haber veriyor: 
Ey kavmim, eger Rabb1m tarafmdan bir delilim bulunur ve ben kesin 
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bilgi, apac;1k bir i§, gerc;ek ve dogru bir peygamberlik -ki o, hem Nuh 
ve hem de onlara Allah'm biiyiik bir rahmetidir- iizere olursam ve 
bunlar da size gizli kahr, ona ula§amaz, onun kadrini bilmez, aksine 
onu yalanlamaya ve reddetmeye ko§arsaruz; onu istemediginiz halde, 
size zorla rm kabul ettirecegiz? 

29 -. Ey kavrnim; buna ka~Il1k olara.!k sizden hie; bir 
mal istemiyorum. Benim ucretim yaln1z Allah'a aittir. tna
nanlan da kovacak degilim. Cunku onlar, Rablarma ka
vu~acaklardir. Ne var ki ben, sizi cahil bir kavim olarak 
goruyorum. 

30 - Ey kavmim; ben onlan kovarsam beni Allah'a 
k " r~I kim savunur? Hala du~unmuyor musunuz? 

Hz. Nuh (a.s.) kavmine §oyle diyor: Size olan nasihabma kar§l
llk sizden bir mal, bir iicret istemiyorum. Ben ecrimi ancak Allah'tan 
diliyorum. inananlan da kovacak degilim. Sanki onlar, Hz. NUh(a.s.) 
dan inananlan yamndan kovmasm1 istemi§lerdi. Onlarla beraber otur
mayi soyluluk ve ihti§amlan ile bagda§tiramiyorlardi. Nitekim onlarm 
benzerleri de, rasullerin sonuncusu (s.a.) ndan yamnda 'bulunan zay1f 
kimseler toplulugunu yanlanndan uzakla§tlrmasmi ve kendileriyle ozel 
bir mecliste oturmasm1 istemi§lerdi. Bunun iizerine Allah TeaJa §U 
ayetleri -indirmi§ti : «Sabah ak§am Rabblanna, r1zas1m dileyerek dua 
edenleri kovr.:J.a. » (En' am, 52), «Sabah ak§am Rablannm nzasm1 dile
yerek O'na yalvaranlarla beraber sen de sabret. Diinya hayatmm gii
zelliklerini isteyerek gozlerini onlardan aYirma.» (Kehf, 28). Allah Te
ala ba§ka bir ayette de §Oyle buyurur: ccBiz, boylece onlann 'bir kiSml
m bir k1smiyla denedik ki: Aram1zdan Allah bunlara rm lutfetti? de
sinler. Allah, §iikredenleri daha iyi bilen degil midir?» (En'am, 53). 

Tefsir, C. VIII F . 246 
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31 - Ben size: Allah'In hazineleri yanrmdadrr, demi
yorum. Gayb1 da bilmem. Melegim de demiyorum. Hor 
gorduklerinize Allah iyilik vermeyecektir de demiyorum. 
iQlerinde olan1 en iyi bilen Allah'trr. Yoksa ben de zalim
lerden olurum. 

Hz. Nuh onlara, Allah'm izni ile kendilerini tek ve ortag1 olmayan 
Allah'a ibadete ~ag1ran Allah'm bir el~isi oldugunu haber veriyor. Bun
dan dolaYI onlardan bir ucret de istemiyor. Bilakis o, §erefli olsun, de
gersiz olsun kime rastlarsa Hakk'a davet ediyor. O'na icabet eden kur
tulrnu§tur. Sonra onlara haber veriyor ki, Allah'm hazineleri uzerinde 
tasarrufa gucu yoktur. Allah'm muttali k1lrnl§ olduklan dl§mda gayb1 
da bilmemektedir. 0 meleklerden bir melek de degildir. Aksine risaletle 
gonderilrni§, mucizelerle desteklenrni§ bir be§erdir. 0 diyor ki : ~u sizin 
kii<;iimseyip hor gordukleriniz var ya; i§te imanlan sebebiyle Allah ka
tmda onlarm bir sevab1 yoktur da demiyorum. Zira onlann i<;lerinde
kini en iyi bilen Allah'tlr. Eger dl§ durumlarmda oldugu gibi i<;lerinden 
de iman etmi§ iseler onlar i<;in en guzel kar§lllk, mukafat vard1r. On
lar iman ettikten sonra her kim, onlara bir kotiiluk ederse; zalim ve 
hakkmda bilgisi olmad1g1 bir sozu soylemi§ olur. 

32 - Onlar dediler ki : Ey Nuh; bizimle tarti~tin, QOk 
ugra~t1n , dogru sozlu isen haydi tehdid ettigin ~eyi getir. 

33 - Dedi ki: Onu size diledigi takdirde ancak Allah 
getirir. Ve siz, O 'nu asia aciz blrakamaZSllllZ. 
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34 - Allah sizi azdrrmak isterse; ben size ogut ver
mek istesem de faydas1 oln1az, Ra:bb1n1z O'dur. O'na don
duruleceksiniz. 

Allah Tea.la, Hz. Nuh'un kavminin Allah'm intikrurum, azabm1 ve 
ofkesinin acele olarak gelmesini istediklerini haber veriyor. Bela ve 
musibet ise konu§maya baghd1r. Onlar dediler ki: Ey Nuh; bizimle tar
t~tm, \!Ok ugra§tm. Biz sana tabi olmayacag1z. Eger dogru sozlii isen 
haydi bakahm bizi tehdid etmi§ oldugun azab ve intikfnm getir. Bizim 
i<;in diledigin bedduada bulun, bize va'detmi§ oldugunu getir. Dedi ki : 
Onu size diledigi takdirde ancak Allah getirir. Ve siz, O'nu asla aciz 
buakamazsm1z. Sizi cezaland1racak ve azab1 hemen getirecek olan si
zin kendisini hi<; bir §eyle aciz b1rakamayacagm1Z Allah'tlr. <CA!lah sizi 
azdlrmak isterse; ben, size ogiit vermek istesem de faydas1 olmaz.>> ~a
yet Allah Teala sizi azd1rmak ve helak etmek istemi§Se; size dini teb
lig etmem, sizi sakmd1rmam ve size nasihat etmem ne fayda getire
cek? ((Rabb1mz O'dur. O'na dondiiriileceksimz.>> i§lerln dizgini O'nun 
elindedir. 0, asia zulmetmeyen adaletli hakim ve ta.sarruf sahibidir. 
Yaratma ve i§ler O'nundur. ilk defa yaratan yoktan varedip a<;1ga <;1-
karan ve sizleri kendine dondiirecek olan O'dur. Diinya ve ahiretin ma
likidir. 

~s;.J.~t~§~(;J~~;:.~~t;_;,,~JJ;~' 
35 - Yoksa; «onu kendiliginden uydurdu,, mu der

ler? De ki :Ben bunu uydurduysam vebali banadir. Oysa 
ben, sizin i~lediginiz gunahlardan tamamen uzagrm. 

Buras1 bu kiSSarun ortasmda bir ara ciimlesi ve soziidiir. Bu, kis
sayi te'kid ve goniillere yerle§tirmek iizere getirilmi§tir. Allah Teala 
Muhammed (:.:.a.) e §oyle buyurur : Bu inkar eden kafirler, yoksa bu
nu kendiliginden uydurdu mu diyorlar? ((De ki : Ben bunu uydurduy
sam veba:li banad1r. (Bunun gi.inah1 benim i.izerimedir.) Oysa ben, si
zin i§lediginiz gi.inahlardan uzag1m.>> Bunlar, uyd1,1rulmu§ degildir. Zi
ra ben, Alla:h'a kar§l yalan soyleyenler hakkmda Allah katmdaki aza
bl en iyi bilenim .. 
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36 - NUh'a vahyolundu ki : Senin kavininden iman 
edenlerden b~kas1 asla ina.nmayacaktlr. Bunun ic;in on
lann i~lediklerine uzulme. 

37 - GOzetimimiz altmda sana bildirdigimiz gemiyi 
yap. ~ulmedenler ic;in Bana bir ~ey soyleme. Ciinku on
lar, suda bogulacakl~rdlr. 

38 - Gemiyi yapmaya ba~lad1. Kavminin ileri gelen
leri yan1na ugrad1kc;a onunla eglenirlerdi. 0 da dedi ki : 
Biziml·e alay ediyorsunuz, ama sizin alay ettiginiz gibi biz 
de sizinle alay edecegiz. 

39 - Riisvay edici azab1n kin1e gelecegini ve surekli 
azabm kime inecegini goreceksiniz. 

Gemi Yapdtyor . 
Allah Teala haber veriyor ki; Nuh'un kavmi, Allah'm intikami ve 

onlara azabmm c;arc;abuk gelmesini istediklerinde, Allah Teala ona 
vahyetti. Nuh (a.s.) onlara Allah Teala'mn : ((Rabb1m, katirlerden yer
ytiztinde yurt tutan hie; bir kimse birakma.)) (Nuh, 26), ceO da Rabbi
na yalvarnn§ : Ben yenildim, bana yardun et, demi§ti.n (Kamer, 10) 
ayetlerinde haber vermi§ oldugu bedduasm1 etti. · i§te o zaman Allah 
Teala, kendisine §oyle vahyetti : ,<<Senin kavminden iman edenlerden 
ba§kas1 inanmayacaktlr. Bunun i&:in onlarm i§lediklerine tiziilme. Go
zetimimiz altmda sana bildirdigimiz ve ne yapacagm1 ogrettigimiz §e
kilde gemiyi yap. Zulmedenler ic;in Bana bir §ey soyleme. Q.ii:P..kii onlar, 
suda bogulacaklardir. n 

Seleften birisi der ki : Allah Teala Hz. Nuh'a agac;Ian parc;a par
c;a kesmesini ve kurutmasm1 emretti. Bunla.r, ytiz senede oldu. Diger 
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ir yi.iz senede de yontup diizeltti. Bunun kirk senede oldugu da soylen
~tir ki en dogrusunu Allah bilir. Muhammed ibn ishak'm naklen zik
rettigine gore : Allah Teala Hz. Nuh'a gemiyi sac agac1 (siyah, sert mo
bilyallk kereste) den yapmasm1, uzunlugunu 80 kula~t, geni§ligini de 
50 kula~t yapmasrm, i~t ve di§lm ziftlemesini, suyu yarmas1 i~tin ona me
yilli bir gogiis yapmasm1 emretti. Katade geminin uzunlugunun 300, 
geni§liginin de 50 kula~t oldugunu soyler. Hasan'dan rivayete gore, ge
minin uzunlugu 600 kula~t, geni§ligi de 300 kula~tl. 

Yine .Hasan ve ibn Abbas'dan rivayete gore geminin uzunlugu 1.200 
Jtula~t, geni§ligi de 600 kula~t idi. Geminiq. uzunlugunun 1.000 kul~, ge
ni§liginin de 100 kula~t oJdugunu soylemi§tir. En dogrusunu Allah bi
lir. Yukardakilerin hepsi §t:iyle demi§tir: Geminin goge dogru yi.iksek
llgi 30 kul~tl, 3 kath idi. Her kat on kula~t idi. En alt kat hayvanlar ve . 
vah§i hayvanlar i~tin, orta kat insanlar i~tin, iist kat da ku§lar i~tindi. 
KaplSl yan tarafmdayd1 ve iizerini orten bir ortii vard1. 

imam Ebu Ca'fer ibn Cerir garib bir haber zikreder : Ali ibn Zeyd 
lbn Ced'an kanahyla ... Abdullah ibn Abbas' dan rivayet edilen bir ha
dlste o, §t:iyle demi§ti: Havariler, isa ibn Meryem'e: Gemide bulunan 
birisini bizim i~tin diriltseydin de, bize ondan bahsetseydi, dediler. On
lan ahp gotiirdii ve bir toprak tepecigine vard1. A vucuyla topraktan bir 
avu~t ahp: Biliyor musunuz bu nedir? diye sordu. Onlar: Allah ve Ra
slllii en iyi bilendir, dediler. 0: Bu, Ham ibn Nuh'un topugudur, dedi. 
Ve tepecige asas1 ile vurarak: Allah'm izni ile kalk, dedi. Bir de gar
diller ki; o, kalkml§ ba§mdan toprag1 silkeliyor ve ihtiyarlami§. tsa (a.s.) 
ona: Bu §ekilde mi helak oldun? diye sordu. 0; haYlr, dedi. GP.n~t iken 
oldiim. Fakat ben sand1m ki o tufan k1yamettir. i§te bunun i~tin ihti
yarladlm. Hz. tsa : Bize Nuh'un gemisinden bahs.et, dedi. Dedi ki : Uzun
lugu 1.200 kula~t, geni§ligi 600 kula~t idi. 3 kat idi. Ondaki bir kat hay
vanlar ve vah§iler 1~tin, bir kat insanlar i~tin , bir kat da ku§lar i~tindi. 
Hayvanlarm pislikleri ~togaldigmda Allah Teala Nuh ('a.s.) a vahyetti 
ki, filin kuyrugunu s1k. 0 da filin kuyrugunu s1kt1 ve ondan bir erkek 
bir de di§i domuz dii§tii. Pislige yoneldiler. Geminin levhalan arasmda 
fare~er meydana gelip geminin omurgasm1 ve iplerini kemirmege ba§
ia.dlklarmda, Allah Teala Nuh'a aslamn iki gozii arasma vurmasm1 
vahyetti. Nuh vurdu da onun burun deliginden bir erkek, bir de di§i 
kedi 1t1kt1 ve farelere yoneldiler. isa (a.s.) ona : Biitiin illkelerin battl
guu Nuh nas1l bildi? diye sordu. ~yle dedi: Kendisine bir haber ge-
irmesi i~in kargaYl gonderdi. Bir le§ buldu da iizerine indi. Hz. Nuh · 

ona korkmas1 i~in bedduada bulundu. i§te bu sebeple evcille§mez. Son
ra giivercini gonderdi. Giivercin, gagasmda bir zeytin yaprag1 ve ayak
lanyla ~amur getirdi. Nuh bununla iilkelerin batffil§ oldugunu anla.dl. 
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Nuh onu da boynundaki ye§illikle ta~land1rd1. Unsiyet ve emniyet i~in
de olmas1 i~in ona dua etti. i§te bu sebepledir ki evlere all§Ir, dedi. Biz 
dedik ki : Ey Allah'm el~isi, onu ailelerimize gotiirsek de bizimle be
raber otursa ve bizimle konll.§Sa. R1zkl olmayan nas11 bize tabi olur? de
di ve ona : Allah'm izni ile don, dedi de tekrar toprak oldu .. 

Allah Teala buyurur ki : «Gemiyi yapmaya ba§lad1. Kavminin ile
ri gelenleri yaruna ugrad1k~ onunla eglenir alay eder, onun va'detmi§ 
oldugu suda !Jogulmayi yalanlarlardi. 0 da dedi ki: Bizimle alay edi
yorsunuz, ama sizin alay -ettiginiz gibi biz de sizinle alay edecegiz.n Bu, 
§iddetli bir vaid ve kuvvetli bir tehdiddir. « (Diinyada) riisvay edici aza
bm kime inecegini goreceksiniZ.>l 

40 - Nihayet buyrugumuz gelip sular kaynamaya 
ba!?lay1nca : Her cinsten birer c;ifti ve hakkmda hukiim ve
rilmi~ olan1n d1~1nda kala.n c;oluk c;ocuguJ)u ve inananlan 
gemiye a.l, dedik Zaten onunla beraber pek az kimse inan
ffil!?tl. 

Sular Kaynamaya Ba§laymca 

Hi~ kesilmeyen, arahks1z, devamh yagmurlardan ibaret Allah'm 
emri geldigmde; bu, Allah Teala'run Nuh (a.s.) a bir va'didir. Bu oyle 
bir yagmurdur ki, Allah Teala bu huslista ba§ka bir ayette §Oyle bu
yurur : ccBunun iizerine Biz de gok kap1lanru bo§anan sularla a~rm§
tik. Yeryiiziinde kaynaklar fi§kirttlk da su belirtilen bir ol~iiye gore 
birle§iverdi. Onu tahtadan yapilmi§, m1hla ~ak1lm1§a bindirdik. Nan
karluk edilmi§ olan miikatat olmak iizere bizim gozetimimizle yiizii:-
yordU.>> (Kamer, 11-14), ayette ge~en ( J.f:ll ) kelimesi hakkmda ibn 
Abbas'tan rivayete gore; bu kelime, yeryiizii anlarmndadir. Sanki yer 
yiizii, kaynayan su kaynaklan haline gelmi§ ve nihayet ate§ yeri olan 
fmnlardan su kaynaml§tl. Bu; selefin cumhuru ile halef alimlerinin 
gorii§iidiir. Ali ibn Ebu Talib (r.a.) den rivayete gore ise; bu kelime . 
sabahm a~Ilmas1, §afagm sokmesidir ki, sabahm ve fecrin I§l~ ve ay
dmlatmasidlr. Ancak birinci a~1klama daha kuvvetlidir. Miicahid ve 
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~'bi derler ki: Bu f1rin Kufe'de idi. ibn A'bbas'tan rivayete gore; Ten
nu.r, Hindistan'da bir kaynakt1r. Katade'den rivayete gore ise; adlna 
Ayn el-Verde denilen Cezire'de bir kaynaktlr. Bu sozle:r de 1garibdir. 

~te o zaman Allah Teala Nuh (a.s.) a kendisiyle ·beraber her cins-
en birer c;ifti gemiye yiiklemesini emretti. Ruh ta§Iyan her bir yara

. 1k cinslerinden birer c;ifti yaruna alacaktl. Erkek ve di§i olmak iizere 
nebatlardan da iki§er tane almakla emrolundugu soylenir. Yine soy-
lendigine gore; onun ilk koydugu kU§, dere ( ~..U.I ) kU§U olup sonuncu 
olarak koydugu hayvan da merkebdir. iblis de merkebin kuyruguna ya
Pl§IDl§ olarak girmi§ti. Merkeb ayagm1 geniiye bast! ve dogrulmaya c;a-
l.§tl. Ancak kuyruguna yapl§ml§ olan iblis onu agirla§tlrml§tl. Nuh 

ona : Sana ne oluyor? Yaz1klar olsun, girsene, demeye ba§ladl. Merkeb 
dogrulmaya c;all.§tiysa da 'ba§aramadl. Bunun iizerine Hz. Nuh: Se
ninle beraber iblis olsa dahi gir, dedi ve ikisi birden gemiye girdiler. 

Ebu Ubeyde ibn Abdullah ibn Mes'ud'un anlattlgma gore; onlar, 
Hummaya tutuluncaya kadar arslam beraberlerine ahp gemiye yiik
leyememi§le:r. ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm... Zeyd ibn Es
lem'den, onun da babasmdan rivayetine gore, Allah Rasulii (s.a.) §Oy
le buyurmU§ : Nuh gemiye her bir cinsten birer c;ift yiiklediginde as
habt : Yanlarmda asian varken hayvanlar nasll siikunet ic;inde olacak
ar? diye sormu§lar. Allah Teala da aslana hummayt musallat ktlmi§. 
4te bu, yeryiiziine inen ilk humma olmu§. Sonra fareden §ikayet ede
rek: ~u kiic;iik hayvanc1k bizim yiyeceklerimizi ve e§yalanmiZl bozu
yor, demi§ler. Allah Teala aslana vahyetmi§ ve hap§lfffil§ ve bu hap§Ir
mastyla kedi c;1km1§. Bunun iizerine fare kediden gizlenrni§. 

Allah Teala : «Hakkmda hiikiim verilmi§ olamn dt§mda kalan c;o
luk c;ocugunu ve inananlan gemiye al.» huyurur ki; hakkmda hiikiim 
verilmi§ olan!ar, Allah'a iman etmemi§ olanlardlr. Yalmz ba§ma bir ta
rafa c;ekilmi§ olan oglu Yam ile Nuh'un kans1 onlardandL Nuh'un ka
nst Allah'1 ve O'nun elc;isini inkar etmi§ti. Allah Teala: «Kavminden 
mananlan gemiye al.» buyurmu§tur. «Zaten onunla beraber pek az 
ki.mse inanrm§tl.» Hz. Nuh, onlarm arasmda dokuz yiiz elli sene yani 
uzun bir miiddet kalmasma ragmen onlardan c;ok az1 kendisine iman 
etmi§ti. ibn Abbas'tan rivayete g6re; onlar, kadmlan da dahil olmak 
uzere seksen ki§iydiler. Ka'b el-Ahbar'dan rivayet edildigine gore ise; 
onlar, yetmi§ iki ki§iydiler. Saytlarmm on oldugu da soylenmi§tir. Ba§
ita bir rivayete gore ise; bunlar, sadece Nuh ile iic; oglu Sam, Ham, Ya
!es ve bu iic;iiniin hammlan ile Yam'm kanSl olmak iizere dart geli
ninden ibarettir. Nuh'un kansmm da, onlarla beraber gemide oldugu 
soylenmi§Se de §iiphelidir. Aksine zahir olan, Nuh'un kansmm helak 
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oldugudur. Zira o, kavminin dini iizere idi ve onlann ba§ma gelenler 
onun da ba§ma gelmi§tir. Nitekim Lut (a.s.) un kansmm ba§ma da 
onun kavminin ba§ma gelenler gelmi§tir. En dogrusunu Allah bilir ve 
0, hiikum verenlerin en yiicesidir. 

----- iZAHI 

( .J_,:.:JI ) liigatte kapah bir ocak, bir fmnd1r ki lisamm1zda en zi
yade utandlr>J ta'bir olunur. Leys demi§tir ki: Tennur umumiyetle her 
lisana gec;mi§ bir laf1zd1r. Arkada§l, ((TennarJJdlr, Ezheri de demi§tir 
ki: Bu, dela.Iet eder ki isim bazan a'cemi olur. Arab onu ta'rib eder de 
arabi olur. Ve buna delil, Tenm1r'un a..<:lmm Tennar olmas1d1r. Bun
dan evvel Arab dilinde tennur, ma'rUf degildir. Bunun benzeri ba'§ka li
sandan arabc;aya girmi§ olan dibac, dinar, siindus, istebrak gibi kelime
lerdir ki; arab bunlarla tekelliim edince, hepsi de arapc;a olmu§tur ... 

( ~~_,411 ) da ma'lumdur ki kuvvet ve §iddetle kaynamak, fi§klr
rnaktir. ~imdi biz, gemiden bahsolunurken tam ocak feveran ettigi Sl
rada yiik ernri verildigini i§ittigimiz zaman, o geminin harekete haz1r 
durumda bir vapur oldugunu anlamakta hi~ tereddiit etmeyiz. Lakin 
vapuru gormemi§ olanlar, buna intikal edemez ve acaba bu ocak fe
veram ne demektir. Bu, olsa olsa bir i§aret olacaktlr, diye d\i§linmek
te ma'zur olurlar. 

. Eski mufessirler, bunun hakkmda muhtelif manalar kayd ve nak
letmi§lerdir ki bunlan burada ozetleyelim : 

1 - Miifessirlerin c;ogunlugu, Tennur'un hakikaten bir ocak ma
nasma oldugunda miittefiktir. Kimisi Nuh'a mahsU.S bir tennfu idi, 
demi§. Bir c;ogu ekmek pi§irilen bir fmn idi demi§, bunu da kimi Adem' 
den kalrna idi demi§, kimi Hz. Nuh'un zevcesinin ekmek pi§irdigi bir 
tennur idi demi§, kimi ta§tan idi, kimi Kufe tarafmda idi demi§ ve 
hatta Hz. Ali'den KUfe mescidinin yerinde idi diye bir soz nakledilmi§, 
kimi ~am'da Ayn-1 Verdan ad1 verilen yerde, kimi de Hind'de idi de
mi§ ve biitUn bunlar; feveram, suyun kazanda kaynar · gibi fmndan 
kaynaJlp fl§kirmas1yla izah etmi§lerdir. Boyle bir feveran, ayette ni· 
c;in geminin ill§asma bir netice ve yiiklenmesi emrine bir §art ve ba§
langic; olarak gosterilmi§? Bunun vechine gelince de Allah Teala, bu
nu Hz. Nuh'a tufanm ba§layacagma bir alamet olmak uzere ta'yin bu
yurup once haber vermi§ ve binaenaleyh bu alamet ve mucize zuhur 
ettigi zarnan yliklemek emrini vermi§, demi§ler. Fakat bir kls1m mu-
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fessirler bu vechi uzak gormii§ler ve ba§ka manalar vermi§lerdir. Bu 
suretle: 

2 - Bazan araplar yeryiiziine de tennur dedikleri i~in tennfu'un 
feveram yeryiiziinden sularm fi§k1rmas1 olacak. Nitekim Kamer sure
sinde de : «Biz de bunun iizerine gok kap1Ianm bo§anan sularla a~tlk. 
Yeryiiziinde kaynaklar fi§klrttlk, her iki su belirtilen bir olc;iiye gore 
birle§ti.n (Kamer, 11-12) buyrulmu§tur demi§ler. Kiire-i Arz'm bir bii
yiik fmn manasmda oldugunu i§'ar eden bu kavil dahi §ayan-I dikkat 
ise de bu surette feverana yaki§an mana su fl§kirmasi degil, ate§ piis
kiirmesi olurdu. 

3 - Tennurdan murad; arzm §erefli ve yiiksek mevzileri demek
tir ki bir · harika olarak oralara bile sular fi§kirrm'§tlr, demi§ler. 

4 - ( .)_;:!1 )i J ) §afak a ttl, sa bah oldu manasma gelir denilmi§ 
ve bunun Hz. Ali'den menkUI oldugu soylenmi§. 

5 - I§ klZI§tl, §iddetlendi . manasma ( v-:1 )I .r> ) «fmn klzdl» 
denildigi gibi ( .J_;:ll .Jli J ) da boyledir, denilmi§. Lakin bu dort mana
run dordii de mecaz ve meselenin kendisi harikulade bir hadiseye ait 
bulundugu cihetle miifessirlerin cumhuru, tennur kelimesinin hakiki 
manasmdan donmeye sebeb olmadl~m soylemektedirler. 

6 - Ebu Hayyan tefsirinde Hasan'dan rivayet olarak tennur; ge
mide suyun topland1g1 yerdir, diye nakledilmi§tir ki bu ifade hemen he
men geminin kazamm andmyor. Goriiliiyor ki miifessirlerin rivayetle~ 
rinin bir hayli noktalan arz ettigimiz manaya temas eder bir haldedir. 
Rivayetlerdeki bu tafsilat da goriildiikten sonra, biz §imdi 'bihakkm 
diyebiliriz ki; tennurun hakikaten bir ocak olmas1 aym zamanda onun 
gemide su toplanan bir kazan ile yanyana bulunmasma mani degildir. 
Miifessirlerin hepsinin ocak rivayeti ile bu rivayet arasmda ~eli§ki yok-
tur. Birlik lam1 ile ( .J_pl ) buyurulmas1, bunun gemiye ait bir ten:hur 
oldugunu g6sterir. Aym zamanda Hz. Nuh'a ma.hslis bir tenmir olmas1 
da buna aykm degildir. Qiinkii bu, onun bir mucizesidir. Ke§§af tef
sirinin miiellifinin de ac;tkladigl gibi ayette ( ~ ) gayesi yukanda-
ki ( ~ ) fiiline miiteallik olup mana ( c.S>- ~I ~) demek oldugu 
cihetle tennurun feveraru gemideki san'atm bir nihayeti ve yiiklenip 
hareket emrinin §art ve ba§langicl olarak gosterilmi§ bulundugu da 
miilahaza edilirse; tennurun feveram, geminin motor giiciinii anlattl
gi ve ( .Jy:ll .Jli J ) bu giinkii ta'bire gore, nihayet emrimiz gelip gemi 
fayrap edildigi vakit, demek oldugu a~1ga c;1kar. Ve bunda tennUr ve 
feveran kelimeleri hakikat oldugu ve ayetin bu manada gayet zahir 
bulundugu da §iiphesizdir. Binaenaleyh nass'ta hakikat ve zahiri b1-
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rak1p da te'vil aramaga hi~ de sebeb yoktur. Geminin in§asi tamam 
olup fayrap haline gelmesi ilahi emir olan tU.famn ba§layacagma bir 
alamet olmasmda da aykmhk yoktur. Ayetin bu zahirine kar~I o za
man oyle bir vapur nas1I yap1labilirdi ve yapllrm§ olsa bu san'at unu
tulur mu idi? gibi bir uzak sayma ve tevehhiimden ba§ka denecek bir 
§ey de bulunamaz. Halbuki onceleri bilinip de sonradan unutulmU§ tec
riibi san'atlann (teknikler) bile tarihte misali eksik olmad1~ gibi, yu
kanda belirtildigi §ekilde «goziimiiz oniinde ve bizim vahyimiz ile ge
miyi yap>> buyrugu uyannca Allah Teala'mn korumas1 ve vahyi ile ya
pilmi§ olan ve ~ifti, yani erkegi di§isi bulunan her §eyden -ki tafsilini 
Allah bilir- iki§er tane hamule alabilen ve bunlarla bera'ber Hz. Nuh' 
un bir oglundan ba§ka e§ini ve ailesini, az mikdarda da olsa kavmin
den iman etmi§ olanlan dahi yiiklenerek daglar gibi dalgalar i~inde 
cereyan edip giden harikulade bir geminin alelade bir yelken gemisi 
farzedilmesi daha uzak sayllacag1 konusunda §iiphe yoktur. ( .. . ) 

Cudi; engince bir dag ki Musul'da denilmi§, Cezire'de (je denilmi§, 
A.mid'de denilmi§, §am'da denilmi§. Ebu Hayyan diyor ki; Cezire'de ve- · 
ya Amid'de denilmesi, Musul'a yakmhklan nedeniyledir. Bir de denil
mi§ ki Cudi her daga Itlak edilebilen bir cins ismidir. (Elmallll, Hak 
Dini, Kur'an Dili, IV, 2780-2784) 

---------- 000----------

41 - Nuh dedi ki : Ona binin, onun alup gitmesi de 
durmas1 da Allah'm adiyladrr. Rabb1m muhakkak Gafur 
ve Rahim'dir. 

42 - Daglar gi.bi dalgalar ic;inde onlan gotiiriirken 
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Nuh bir kenarda ayn kalmu~ ogluna: Bizimle beraber gel, 
kufredenlerle birlikte olma, diye seslendi. 

43 - 0 : Daga ~Igininm, beni sudan kurtanr, deyin
ce; Nuh: Bu gun Allah'1n rahmetine eri~enden ba~kas1 ic;in 
Allah'm buyrugundan kurtulu~ yoktur, dedi. Ve aralan
na dalga girdi. Oglu da bogulanlardan oldu. 

Binin Gemiye 

Allah Teala, Hz. Nuh (a.s.) un .gemide beraberinde ta§Imakla em
rolundugu kimselere §Oyle dedigini haber verir: ((Ona binin. Onun yii
riimesi de durmas1 da Allah'm ad1ylad1r.>> Suyun iizerinde yiiriimesi 
de, yiiriimesinin sona ermesi de yana§mas1 da Allah'm ad1ylad1r. Al
lah Teala ba§ka bir ayette §Oyle buyurur : ((Sen ve beraberindekiler ge
miye yerle§ince : Bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun, de. 
Ve sen indirenlerin en hayirhsism. )) · (Mii'minun, 28-29). Bu sebeple · 
her i§in ba§mda, .gemiye, hayvana vs. binerken besmele <;ekilmesi miis
tehabdir. Allah Teala ba§ka bir ayette §Oyle buyurur: ((0, biitiin <;ift
leri yaratrm§tlr. Sizin i<;in bineceginiz gemiler ve hayvanlar varetmi§
tir. Ta ki, bunlann iizerlerine oturunca Rabbm1zm nimetini anarak : 
Bunlan buyrugumuza veren ne yiicedir, diyesiniz. Yoksa biz bunlan 
zaptedemezdik ve biz §iiphesiz Rabb1m1za donecegiz.)) (Zuhruf, 12-14). 
ilerde in§aallah Zuhruf suresinde de gelecegi iizere i§lerin ba§mda bes
mele <;ekmeye te§vik eden hadisler varid olmU§tUr. Giivenimiz Allah'a
dlr. 

Ebu'I-Kas1m et-Taberani der ki: Bize ibrahim ibn Ha§im el-Bega
vi'nin ... ibn Abbas'tan, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine 
gore; o, §Oyle buyurmu§tur : Gemilere bindikleri zaman iimmetimin su
da. bogulmaktan emin olmas1 §Oyle demeleridir : ((Melik Allah'm adiy
la. Onlar, Allah'1 geregi gibi takdir edemediler. Halbuki ·k1yamet giinii 
biitiin yeryiizii onun avucundad1r. Ve gokler O'nun kudretiyle diiriil
mii§ olacaktlr._ 0, ko§tuklan ortaklardan miinezzehtir, yiicedir. )) (Zii
mer, 67) . ((Onun yiiriimesi de durmas1 da Allah'm ad1ylad1r. Rabb1m 
muhakkak Gafur ve Rahim'dir. )) 

Allah Teala : <<Rabb1m muhakkak Gafur ve Rahim'dir. )) buyur
mu§tur ki, kafirlerin toptan suda bogulmalan ile intikamm hemen pe
§inden Allah'm Gafur ve Rahim oldugunun zikredilmesi son derece 
miinasibtir. Nitekim : <<~iiphesiz ki Rabbm; cezay1 <;abuk verendir. Ve 
muhakkak ki 0 , Gafur'dur, Rahim'dir.>> (A'rat, 167). <<Dogrusu Rab
bm; insanlarm zulmetmelerine ragmen magfiret sahibidir. ~iiphesiz 
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ki, Rabbmm cezaland1rmas1 §iddetlidir.» (Ra'd, 6) ve benzeri ayetler
de de Allah Teala intikam1 ile rahmetini birlikte zikretmi§tir. 

Allah Teala: «Daglar gibi dalgalar i~inde onlan g6Uiriirken ... » 
buyurur ki, gemi onlan biittin yeryiiziinii ortmii§, kaplarm§ olan suyun 
iizerinde gotiiriiyordu. Su daglarm ba§ma kadar yiikselmi§ ve hatta 
daglann ba§mdan on-onbe§ kula~ daha yiiksege ~~k~tl. Suyun dag
lann ba§mdan yiiksekliginin seksen mil oldugu da soylenmi§tir. i§te 
bu gemi suyun yiiziinde Allah'm izni ile, O'nun korumas1, inayeti ve 
nimeti altmda yiiriiyordu. Nitekim Allah Teala, ba§ka ayetlerde §6yle 
buyurmaktadlr : <<Gen;ekten su ta§tlgl zaman, · sizi Biz ta§ldlk gemide. 
Bunu sizin i~in bir ogiit ve ibret yapahm. Ve anlayi§h kulaklar anlasm. 
diye.» (Hakka, 11-12), <<Onu tahtadan yap1lm1§, m1hla ~akllrm§a bin
dirdik. Kiifredilmi§ olan miikafat olmak iizere bizim gozetimimizle yii
riiyordu. Andolsun ki, Biz, onu bir ayet olarak b1raktlk. ibret alan yok 
mudur?» (Kamer, 13-15). 

Allah Teala: <<Nuh bir kenarda ayn kalmi§ ogluna: Bizimle bera
ber gel, kiifredenlerle birlikte olma, diye seslendi.» buyurur ki; bu, dor
diincii ogul olup ismi Yam idi ve kafirdi. Babas1 gemiye binerken onu 
imana, kendileriyle beraber gemiye binmeye, kMirlerin bogulacag1 gi
bi bogulmamaya ~ag1rd1. 0 da: <<Daga s:lgmmm, beni sudan kurtanr.» 
dedi. Onun camdan bir binit edindigi soylenmi§Se de, ·bu israiliyyattari
dlr ve s1hhatini en iyi Allah bilir. Kur'an'da a~1k~ belirtilen ise onurt_: . 
<<Daga s1gmmm, beni sudan kurtanr.» demi§ olmas1d1r. Bilgisizligi ile 
tufamn daglarm ba§larma ula§mayacagmi sanml§ ve bir dag ba§ma ~~
karsa bunun kendisini suda bogulmaktan kurtaracagllll sanm1§t1. Ba
basi Nuh (a.s.) da ona: <<Bugiin Allah'm rahmetine eri§enden ba§kas1 
i~in Allah'm buyrugundan kurtulu§ yoktur, Allah'm buyrugundan bu
giin seni koruyacak bir §ey yoktur, demi§ti. (Bu arada) . aralanna dal
ga girdi, oglu da bogulanlardan oldu. 

~ .............. \ ...... 0 ...... \<~o~ ,.--\10\....;. --;- _\~ .... \ ,,-;:-,.......;: .. t .... \~ ~\:r~:"'\~ ( -: .... 
~ ~_,::....,.._,:,...'j~J ~ ~.)~ S.\.c-" ~.J~c.v~ LJ) ~~.J 

' \ 

~~f1lLd~ .... ~~_;~~\ · 
44 - Denildi ki : Ey yer suyunu <;ek, Ey gok, sen de 

tut, s~ <;ekildi, i!? de bitti. Gemi Cudi'ye oturdu. · Zalimler 
giiruhu Allah'1n rahmetirrden uzak olsun, denildi. 
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Sular (!ekiliyor 

Allah Teala haber veriyor ki gemide olanlar di§mda yeryiizii hal
kl suda boguldugunda 0, yeryiiziine ondan kaynaml§ ve iizerinde top
lanmi§ olan sulan c;ekmeslni, goge de yagmurunu tutmasm1 emretti. 
Su c;ekilmeye eksilmeye ba§ladl. I§ de bitti. Biitiin yeryiizii halkmdan 
Allah'a kiifredenlerden hie; kimse kalmad1. Gemi ic;indekilerle Clldi'yc 
oturdu. Miicahid, Clldi'nin ·cezire'de bir dag oldugunu soyler. 0 giinde 
daglar suda bogulmaktan (kurtulmak iizere) uzamp yiikselmi§ler, o 
ise Allah ic;in tevazu gostermi§ ve suya batmami§tl. I§te Nllh (a.s.) un 
gemisi onun iizerinde durdu, demir attl. 

Katade de:· ki: Gemi da~n iizerinde bir ay durdu da sonunda on
dan indiler. Yine Katade §Oyle diyor: Allah Teala Nllh (a.s.) un gemi
sini Cezire topraklanndan Clldi iizerinde bir ibret ve alamet olmak iize
re b1rakb ki; bu iimmetin ilkleri onu gorsiinler. Ondan sonra nice ge· 
miler helak olup gitti ve kiil oldular. 

Dahhak, Clldi'nin Musul'da bir dag oldugunu soylerken, baz1lan da 
onun Tllr oldugunu soylemi§lerdir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize baba
mm ... Tevbe ibn SaUh'den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Zirr ibn 
Hubey§'in Kinde kap1lanndan giri§te sagda bulunan bir zaviyede na
maz · klld1gm1 gordiim. Ona nic;in orada cum' a giinii c;okc;a namaz kll
digmi sorduk da §oyle soyledi : Bana ula§tlgma gore; Nllh'un · gemisi, 
burada karaya oturmu§. Alba' ibn Ahmer'in... ibn Abbas'tan rivaye
•ine gore; o, §Oyle demi§tir: Nllh ile beraber gemide seksen erkek var
.:ll ve aileleri de onlarla birlikteydi, onlar yiizelli giin gemide kalml§
lardl. Allah ·Teala gemiyi Mekke'ye dogru yoneltmi§ ve k1rk giin Beyt'
in etrafm1 dola§ml§, sonra Allah Teala onu Clldi'ye yoneltmi§ ve onun 
iizerinde karar k1lm1§. Hz. Nllh kendisine yeryiizii hakkmda haber ge
tirmesl ic;in kargay1 gondermi§ ve o da gidip le§lerin iizerine konmu§, 
donii§ii gecikmi§. Bunun iizerine giivercini gondermi§ ve giivercin,_ 
kendisine bir zeytin dah getirmi§, ayaklanm da c;amura bula§tlrml§. 
BOylece Nllh (a.s.) suyun c;ekilmi§ oldugunu anlay1p Clldi'nin alt kis
mma (etegine) inmi§ ve orada bir koy in§a tetirerek koye «semanlln» 
adm1 vermi§. Bir giin e.Ski dillerini unutmu§lar ve seksen dil meyda
na gelmi§. Bunlardan birisi de Arab dili olmu§. Baz1s1 diger baz1smm 
soziinii anlamaz olmu§ da, Hz. Nllh (a.s.) onlan birbirleriyle anla§tl
nr imi§. 

Ka'b el-Ahbar der ki: Gemi, Clldi iizerinde karar k1lmazdan once 
Dogu ile Bah arasmda dola§rm§tlr. Katade ve ba§kalan derler ki : Ge
miye Receb aymm onuncu giinii binmi§ler, yiiz elli giin su iizerinde 
kalrm§lar ve gemi onlan, (.:lldi iizerinde bir ay durdurmU§. Gemiden 
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~lkl§lan Muharrem aymm a§ura gunu olmu§. Bu a~1klamarun bir ben
zeri, merfu' bir hadiste de varid olmU§ ve hadisi ibn Cerir rivayet et
mi§tir. Onlar, o gunlerinde oru~ tutmu§lar. En dogrusunu Allah bilir. 

imam Ahmed der ki : Bize Ebu Ca'fer'in ... Ebu Hureyre'den riva
yetine gore; o, §Ciyle demi§tir: Hz. Peygamber (s.a.), yahudilerden ·bir 
k1s1m insanlara ugrami§tl. Onlar, a§ura gunu oru~ tutuyorlard1. Allah 
Rasulu (s.a.) : Bu oru~ da nedir? diye sormu§ ve onlar: Bu giinde Al
lah Musa'Yl ve israilogullanm suda bogulmaktan kurtard1 ve bu giin 
de Firavun'u suda bogdu. Bu gunde gerhi Cudi uzerine oturdu. Nuh 
ve Musa -Allah'm selann ikisinin uzerine olsun- Allah'a §iikiir· i~in 
bu gunde oru~ tuttular, dediler. Hz. Peygamber (s.a.) :Ben MU.Sa'ya 
ve bu guniin orucuna daha layigim, buyurdu, oru~ tuttu ve ashabma : 
Sizden kim sabaha oru~Iu ~Ikml§Sa; orucunu tamamlasm, kim de aile
sinin yemeginden bir §eyler yemi§se; gunun kalarum tamamlasm, bu
yurdu. Hadis bu kanaldan rivayetinde garib olmakla beraber sahih bir 
hadiste bunun bir k1sm1 i~in §ahid vard1r. 

Allah Teala : ccZalimler guruhu Allah'm rahmetinden uzak olsun, 
helak olma ve husran onlara olsun, denildi» buyurur ki, sonunculan
na vanncaya kadar hepsi helak oldular, onlardan hi~ bir kalmt1 kal
madl. 

imam Ebu Ca'fer ibn Cerir ve yuce Alim Ebu Muhammed ibn Ebu 
Hatim tefsirlerinde Musa ibn Ya'kt1b kanahyla ... Hz. Peygamber (s.a.) 
in hamm1 Ai§e'den rivayet ederler ki Hz. Peygamber (s.a.) §6yle bu
yurmu§tur : Eger Allah Teala Nuh'un kavminden birisine merhamet 
etmi§ olsayd1, kii~iik ~ocugun annesine merhamet ederdi. Allah Rasu
lu (s.a.) §Ciyle devam buyurdu : Nuh (a.s.), kavmi ic;inde dokuz yiiz elli 
sene kald1. Yani yuz sene aga~ dil:ti, agac;Iar buyuyup her bir tarafa 
dal budak sard1. Sonra onlan kesti, sonra onlan gemi yaptl. Ona ug
ruyor, onunla alay ediyor ve: Karada gemi yap1yorsun, peki nasll yu
zecek? diyorlar; o ise : Yakmda bileceksiniz, diyordu. Gemiyi bitirip 
sular kaynad1gmda ve sular evlerin deliklerinden girmeye ~layinca, 
kii~uk ~ocugu hakkmda korkmu§tu. Onu ~ok fazla seviyordu. Daga 
~1kmaya ba§ladl. Ve nihayet u~te birine ula§tl. Su kendisine ula§mca, 
yine ~lkmaya ba§ladl ve dagm uc;te ikisine ula§tl. Su kendisine yeti
§ince, ~1kmaya devam etti ve nihayet dagm tepesine vard1. Su dizle
rine ula§mca ~ocugu iki eliyle birden yukan kaldirdi ve ikisi ·bird en 
boguldu. ~ayet Allah Teala onlardan birine ac1m1§ olsayd1; i§te bu 
kii~iik ~ocugun annesine ac1rd1. Hadis bu kanaldan rivayetinde garib 
bir hadistir. Ka'b el-Ahbar ve Mucahid ibn Cebr'den 'bu ~ocukla an
nesinin klssas1 yukardakine benzer §ekilde rivayet edilmi§tir. 
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----- i ZAHI -----

Siyer bilginleri dediler ki: Gemi durunca Nuh, .yeryiiziinden ha
ber getirmesi ic;in kargay1 gonderdi. Karga bir le§ gordii ve gemiye 
donmedi. Bunun iizerine giivercini gonderdi. Giivercin, gagas1 arasm
da bir zeytin dah ile dondii. Ayagma da c;amur bula§mi§tl. Bunun iize
rine Nuh, sularm ~ekildigini anlad1. Bu sebeple karga icin korku te
mennisinde bulundu ve bu nedenle karga evlerde duramaz. Giiverci
ni de boynundaki ye§illik tac1yla tac;landirdi ve ona emniyyet icin dua 
etti. Bu sebeple giivercin evlerde ya§ar. Rivayete gore Hz. Nuh, Re
ceb'in yirmisinde gemiye binmi§ti. Gemi alti ay sulann iizerinde yiiz
dii. Bu s1rada Beyt el-Haram'a ugrad1, Allah onu batmamas1 ic;in su
yun iizerine ~Ikarrm§tl. Gemi, Beyt el~Haram'da durdu ve yedi kerre 
tavat etti. Hacer-i Esved'i ise, Ebu Kubeys dagma kaldirmi§tl. Nuh 
ve beraberindekiler A§U.ra giinii gemiden indiler. Nuh Aleyhisselam o 
giin oruc; tuttu ve beraberindekilere de Allah'a §iikiir icin oruc tutma
lanm emretti. Dagm yakmmda bir kay kurdular. Oraya ccseksenler 
c;ar§ISll> ad1 verildi. Oras1 yeryiiziinde tUfandan soma i'mar edilen ilk 
koydiir. Denildi ki kafirler ic;erisinde tufandan kurtulan sadece Uc ibn 
Unk olmu§tur. Su, onun dizlerine kadar ula§rni§tlr. TUfanla helak ol
maktan kurtulu§unun nedeni de §U idi : Nuh Aleyhisselam gemi yap
mak ic;in sedir agacma gerek duydu. Ancak onu ta§Iffiasi miimkiin ol
madi. Uc ibn Unk bu agac1 ~am'dan Nuh Aleyhisselam'a getirdi. Bu
nun ic;in Allah Teala onu bogulmaktan kurtardi. 

Derseniz ki : ilahi hikmet, yiice kerem; heniiz biilug cagma eri§
memi§ ve i§ledikleri giinahlar dolaJistyla miikellefiyet altmda bulun
mayan cocuklann helak edilmesini neden icabettirmi§tir? Ben derim 
ki : Baz1 miifessirler; Allah Azze ve Celle'nin, o s1rada kadmlann ra
himlerini kirk yil kiSir biraktigmi ve o miiddet esnasmda hie bir ka
dmm c;ocuk dogurmadigm1 soylemi§lerdir. Bu cevab pek kuvvetli de
gildir. <;iinkii ku§ ve hayvanlar gibi oteki canhlarm batmlmasi icin 
de aym sual irad edilebilir. Aynca Nuh'un kavminden ba§ka diger ka
fir milletlerin cocuklarmm helak edilmesi halinde de bu sual soz konusu 
olabilir. Bu konuda susturucu cevap §Udur : Allah Siibhanehu yara
tiklarmm hepsine hakimdir. Mutlak miilk sahibi O'dur. istedigini ya
par ve diledigine hiikmeder. Yaptigmdan sorulmaz. Ba§kalan ise yap
t igmdan sorumludurlar. (Hazin, Liibab, III, 327-329) 

---oOo-- -
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45 - NUh Rabb1na yakarch ve: Ey Ra:bb1m; oglum 
benim ailemdendi, ama Senin va'din haktlr. Ve Sen ha
kimlerin en iyi hiikmedenisin, dedi. 

46 - Buyurdu ki: Ey Nuh; o senin ailenden degildir. 
<;unkii kotii bir i~ i~lemi~tir. Oyleyse bilmedigin ~eyi Ben
den isteme. Cahillerden olmaman ic;in sana ogiit veriyo
rum. 

47 - Rabbrm; bilemedigim ~eyi Senden istemekten 
Sana sigininm. Beni bag1~lamaz ve yarhgamazsan, hiis
rana ugrayanlardan o'lurum, dedi. 

Hz. Nub Rabbma Yalvanyor 

Hz. Nuh (a.s.) un bu sorusu suda bogulan <;:ocugunun durumu 
hakkmda bilgi edinmek i9indlr. Demi§ti ki: «Ey Rabb1m; oglum be
nim ailemdendi.» Sen bana ailemin kurt..lacag1m va'detmi§tin. Mu
hakkak ki Senin va'din haktlr, ondan dontilmez. 0 halde Sen hiikiim 
verenlerin en iyi hiikmedeni oldugun hal de nas1l suda boguldu? Allah 
TeaJa da buyurdu ki: Ey Nuh; o senin ailenden; kurtanlmalanm va'
dettigim ailenden say1lmaz. Zira Ben, ancak ailenden iman edenlerin 
kurtulu§unU sana va'dettim. Bu sebepledir ki: Hakkmda hiikiim veril
mi§ olanlardan idi, buyrulmu§tur. 

Suda bogulan bu <;:ocugun Hz. Nuh'un oglu olmad1gl, onun ancak 
zinadan alma bir <;:ocuk oldugu §eklinde bir a91klamaya gidenlerin bu 
g6rii§lerinin hatah oldugu imamlardan bir <;:ogu taraimdan belirtil
mi§tir. Bu <;:ocugun Hz. Nuh'un ogJu olmad1g1, ancak kansmm oglu ol
dugu §eklindeki gorii§ Miicahid, Hasan, Ubeyd Ibn Umeyr, Ebu Ca'fer 
el-Bak1r ve Ibn Ciireyc'den nakledilmi§ olup baz1lan : «Ciinkii kotii 
bir i§ i§lemi§tir.» ayeti ile «Onlar, kullar1m1zdan iki salih kulun nika-
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mda iken hainlik ettiler ... » (Tahrim, 10) ayetlerini buna delil geti
ririer. Bu iki ayeti delil getirerek bu gori.i§e sahib olanlardari biri de 
Hasan el-Basri'dir. Diger baz1lan da onun, kansmm ~ocugu oldugunu 
.sOylerler. Bu soz sahibinin bununla Hasan'm kasdettigi manay1 kas
detmi§ olmas1 veya cocugun Hz. Nuh'un yamnda biiyiimii§ olrnas1 goz 
oniine almarak ona nisbet edilmesinin mecazi oldugunu kasdetmi§ ol
masi ihtimal dahilindedir. ibn Abbas ve seleften bir ~oklan : Hi~ bir 
peygamberin kans1 asia zina etmemi§tir, derler. ibn Abbas : «0 senin 

ilenden degildir.>> ayeti hakkmda : Kurtulmalanm sana va'detmi§ ol
duklanrnizdan degildir, derni§tir. §iiphesiz ibn Abbas'In bu sozii ger- · 
~ektir. Zira Allah Teala, bir peygamberin kariSma ahlaks1zllk imkam 
·errneyecek kadar k1Skan~t1r. Bu sebepledir ki Allah Teala mii'minle

rin annesi, S1ddik'm kiZI, Hz. Peygamber (s.a.) in harurm Hz. Ai§e'ye 
zina isnadmda bulunanlara ofkelenmi§ ve bunu soyleyip yayan mii'
minleri aYJ.plami§, takbih etrni§tir. Nitekim Allah Teala bu hususta 
!?Oyle buyurmaktadrr : «0 uydurrna haberi getirenler, ic;inizden belli 
bir ziimredir. Bunu kendiniz ic;in kotii sanrnaYJ.n. 0, sizin ic;in haYJ.rll 
'"l}ffiU§tUr. 0 kimselerden her birine kazandl~ giinaha kar§Illk ceza 
·;ardlr. En biiyiik aza:b da ic;lerinden eleba§lhk yapanadlr ... Onu dili
nize dolami§tlmz. Ve bilmediginiz §eyleri agz1mza ahyordunuz. 6nem
siz bir §ey samyordunuz ama Allah katmda onemi biiyiiktiir.n (Nur, 
11, 15) 

Abdiirrezzak'm Ma'mer kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; 
o, §oyle demi§tir : Muhakkak ki o, salih olmayan bir amel i§lemi§tir, 
§eklinde olup hainlik zinadan ba§ka bir konuda olmU§tur. Ayetin Al
lah Rasulii tarafmdan bu §ekilde okunduguna dair 'bir de hadis varid 
olmu§tur. §oyle ki : imam Ahmed'in Yezid ibn Harun kanahyla ... 

r 
Esma Bint Yezid'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Allah Rasulii 
(S.a. ) nii: Muhakkak o, salih olmayan (bir i§) i§lemi§tir, §eklinde oku
dugunu ve §oyle dedigini i§ittim : <c'De ki : Ey kendi nefislerine kaqi 
haddi a§an kullanm, Allah'm rahmetinden iimidinizi kesmeyin. Mu
hakkak ki Allah, biitiin giinahlar1 yarhgar ve ald1rrnaz. <;iinkii 0, Ga
~fu'dur, Rahim'dir.>> (Ziimer, 53). Yine Ahmed'in Veki' kanahyla ... 
Ummii ·seleme'den rivayetine gore; Allah RasUlii ayeti : Muhakkak ki 
I ), salih olm~yam i§lemi§tir, §eklinde oktlmU§tUr. Hadisi Ahmed Miis
ned'inde de tekrar vermi§tir. Ummii Seleme, Mii'minler'in annesidir 
ve ac;1k olan odur ki -en dogrusunu Allah bilir- o, Esma Bint Yezid 
lup kiinyesi Ummii Seleme idi. 

Abdiirrezzak da der ki: Bize Sevri ve ibn Uyeyne'nin ... Siileyman 
ibn Katte'den rivayetine gore; o, §<lyle demi§tir : ibn Abbas Ka'be'nin 
yamnda iken Allah Teala'nm: ceO ikisine ihanet ettiler.n (Tahrim, 10) 

Tetsir, c. Vlli F. 247 
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ayeti sorulmu§tu. ~oyle dedi : 0, muhakkak ki zina degildir. Fakat bi" 
risi insanlara onun deli oldugunu haber verir, oteki ise (kavmine) mi" 
safirleri g(}sterir, onlara delalet ederdi. cc<;iinku kotu bir i§ i§lemi§tir.)) 
ayetini okudu. ibn Uyeyne der ki : Bana Ammar ed"Duhni'nin haber 
verdigine gore; o, Said ibn Cubeyr'e sormU§ da §6yle demi§: Nuh'un 
ogluydu. Muhakkak ki Allah, yalan soylemez. Allah Teala: ccNuh og" 
luna.. . seslendi.>> buyurmU§tur. Alimlerden birisi de : Hi~ bir peygam" 
ber hannm asia zina etmemi§tir, der. Bu a~Iklama Mucahid, !krime, 
Dehhak, Meymun ibn Mihran ve Sabit ibn Haccac'dan da rivayet edil" 
mi§ olup, Ebu Ca'fer ibn Cerir bu sozu tercih ctmi§tir ve §iipheslz 
dogru olan da budur. 

48 - Ey NU.h; bizim katimtzdan selametle in . . Sana 
ve seninle bera:ber olan iimmetlere hayrr ve bereketler 
olsun. Ama oyle iimmetler var ki, onlan bir sure ~indi
recegiz. Sonra onlara can yak1c1 bir azab verecegiz, de
nHdi. 

Allah Teala haber veriyor ki; gemi Cudi uzerine oturup durdu
gunda, Allah katmdan selametle inmesi soylendi. Bu selamet onun 
uzerine, onunla birlikte olan mu'minlere ve klyamet giinune kadar 
onun zurriyetinden gelecek butun mu'minleredir. Nitekim Muhammed 
ibn Ka'b der ki : Bu selamete, k1yamet gunune kadar inanan her er" 
kek ve kadm girmi§tir. Aym §ekilde azab ve faydaland1rmaya da ki
yamet gunune kadar her 'bir katir erkek ve kadm girmi§tir. 

Muhammed ibn Ishak der ki : Allah Teala, turaru durdurmayt 
murad ettiginde; yeryiiziine bir rfizgar gonderdi, SU sakinlC§ti, yerin 
derinliklerindeki yeryuzu kaynaklan ve gokyiiziiniin kapllan kapand1. 
Allah Teala ccYere suyunu ~ek, goge de sen de tut, denildi...)) buyurd.u. 
Su eksilmeye, yere batlp \!ekilmeye ba§ladl. Tevrat ehlinin zannetti
gine gore geminin Cudi uzerine oturmas1 yedinci aym onyedinci ge
cesindedir. Onuncu aym ilk gunu de daglarm ba§lan goriilmu§tiir. 
Bundan itibaren kirk gun ge~tiginde Nuh, gemiye binmi§ oldugu de
ligi ~t1, sonra ne olduguna bakmas1 i~in kargay1 gonderdi ve karga 
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eri donmedi. Guvercini gonderdi ve glivercin kendisine geri dondu. 
Ayaklan i~in yer bulamad1 da, Hz. Nuh guvercin i~in elini a~1p yayd1 
ve onu gemiye ald1. Sonra yedi glin ge~ti ve Hz. Nuh guvercini bak
masl i~in tekrar gonderdi. Ak§am oldugunda geri donmli§tli ve agzm
da bir zeytin yaprag1 vard1. Hz. Nuh anlad1 ki, yeryuzlinde su azal
mi§tlr. Sonra yedi glin daha kallp tekrar guvercini gonderdi ve o don
medi. Hz. Nuh anlad1 ki yeryuzu 'belirmi§tir. Tufan'm gonderilmesi ile 
Hz. Nuh'un guvercini gondermesi arasmdaki zaman bir seneye ula§IP 
ikinci senenin birinci aymm ilk gunu girdiginde yerylizu a~1ldl ve 
kara gorlildu. Hz. Nuh geminin ortlisunii a~t1 ve yerylizunu gordu. 
ikinci senenin ikinci aymda, bu aym yirmi yedinci gecesinde : «Ey 
~uh, bizim katlrmzdan selametle in ... denildi.» 

- ---- iZAHI 

Bilginler tUfan konusunda farkh gorli§leri benimsediler.· Ekseriy
yet, tufamn buttin yeryuzunu kapladlglill soylerken, baZilan da sade
ce o gun insanlann ya§ad1klan dunyaYl kaplad1gm1 belirttiler. Hatta 
bir k1sm1 tllfanm butun yeryuzunu kaplamad1g1 gibi, biittin insanlarr 
da yoketmi§ olmad1gm1 belirtirler. Her grubun g;Orli§linu destekleyen 
delllleri bulunmaktad1r. 

Takiyeddin el-Makrizi el-Hitat isimli eserinde der ki: Mlislliman, 
yahudi ve h1ristiyan peygamberlere tabi alan §eriat mensublarmm 
hepsi; Hz. Nuh'un, insanhgm ikinci atas1 oldugu konusunda ittifak et
mi§lerdir. Hz. Adem'den sonra ikinci ~ogah§ Nuh'a aittir. Ve Allah 
A.dem'in ~ocuklanm Hz. Nuh soyundan ttiretmi§tir. Adem'in torunla
:-rmn hepsi Nuh Aleyhisselam'm ~ocuklanndan uremi§lerdir. Ancak 

1btiler, mecusiler, hindliler ve ~inliler bu gorli§e kar§I ~1karak tufa
ru reddetmi§lerdir. Bir k1sm1 tllfamn yalmzca Babil bOlgesinde ve onun 
,erisinde kalan Batl diyarmda oldugunu iddia etmi§lerdir. Mectisilere 
gore; ilk insan olan Kiyumers'in ~ocuklan Babil'in Dogu tarafmdaki 
·lkelerde ya§I vorlard1. TUfan onlan ku§atmad1g1 gibi, Hind'i ve <;in'i 

de ku§atmami§tlr. ~eriat ehlinin gorli§leri ise hakikatm kendisidir. 
Allah Nuh Aleyhisselam'1 ve beraberindekileri gemiyle kurtannca; Hz. 
~uh'un dl§mda seksen ki§i de, birlikte kurtulmu§lardlr. Ancak hila
hare bu seksen ki§i olmli§, onlarm soyundan kimse kalmaml§tlr. Da
ha sonra devam eden nesiller, Nuh'un u~ ~ocugunun neslinden olmu§
~ur. Allah Teala'mn; «Baki kalanlan da onlarm soyundan k1ld1k» (Saf-
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fat, 77) kavli de bunu desteklemektedir. ibn el-Esir'in el-Kamil isim
li eserindeki gorii§ii de bOyledir. 

ibn Haldun der ki : Tufamn, Nuh Aleyhisselam'm daveti ·zama
nmda oldugu konusunda ittifak edilmi§tir. Tlifan biitiin yeryiiziinde
ki i'man harabetmi§tir. Nuh ile beraber gemiye binemeyenlerin hepsi 
helak olmu§lar ve onlann arkasmdan nesiller gelmemi§tir. DolaJ1Siy
la yeryiizii halkmm hepsi, Nuh'un soyundan gelmi§tir. Nuh, yaratlk
lann ikinci atas1 olmu§tur. Baz1lan tufamn umumi oldugu gorii'§iinii 
belirtmek ic;in ve buna delil olmak iizere derler ki : Tlifan esnasmda 
sular, yeryiiziiniin di§ tabakalarmda acaib izler birakmi§tlr. Muhtelif 
yerlerde hatta daglarm tepesinde muhtelif cevherlerle kaph deniz ka
lmtllan goriilmektedir. Keza ovalarda ve c;ollerde deniz maddeleriyle 
kan§Ik halde canh ve bitkisel madde art1klan birbirinin iizerine kon
mu§ ve birbirinin ic;ine gomiilmii§ olarak bulunmaktadir. Magaralarda 
b.i.rbiriyle uyu§masi miimkiin olmayan muhtelif yap1daki canh kemik
leri bulunmu§tur. Bunlarm yamnda yap1lm1§ birc;ok arac; kalmtllan 
ve be§eri izlere rastlanmi§tlr. Bu da gosteriyor ki; tlifan, o arac;lan ve 
kalmtllan oralara siiriiklemi§ ve hepsini yoketmi§tir. Bu maddeler, 
kati c;amur tabakalan arasma kan§Ip ta§la§ml§tlr. Ve Halik Teala'mn 
emrini ·gosteren hirer §ahid olarak devam edegelmi§tir. 

M1s1r miiftiisii ~eyh Muhammed Abduh'a tlifan'm umumiyeti ve 
Hz. Nuh'un risaletinin umumiligi konusunda sual soruldugunda, a§a
gidaki §ekilde cevab vermi§tir: Kur'an-1 Kerim'de tufamn ve Hz. Nuh'
un risaletinin umumiyeti konusunda kesin bir nass varid olmami§tlr. 
Yer alan hadislere gelince; senedlerinin dogrulugu farzedilse bile, bun
lar ahad rivayetlerdir ve kesin inancl gerektirmez. Qiinkii bu gibi ger
c;eklerin belirlenmesi ic;in tahminlere degil kesin inanca gerek vanhr. 
Dini bir akide olarak inamlmas1 gerektigi zaman; zanna degil, kesin 
inanca dayanmak gerekir. Tarihc;i ve ara§tlrmac1 ise tercih ettigi bir 
zanna baglanabilir. Gori.Uj sahibi, tarihc;i veya raviye giivenip giiven
memekte serbesttir. Tefsircilerin ve tarihc;ilerin bu konuda zikrettik
leri §eyler rivayet smmm a§IP da ki§iyi giiven hududundan giivensiz
lik hududuna gotiirecek agn·hkta degildir. Keza bu rivayetler, dini bir 
inane; ic;in kesinlik ifade eden delil de saylimazlar. Tufamn biitiin 
yeryiiziinii kaplaJ1p kaplamad1g1 meselesi din mensublan ve jeoloji 
bilginleri arasmda tartl§ma konusudur. Keza milletler aras1 tarihc;i
ler arasmda da ihtilat mevzuudur. Kitab ehli ve islam iimmetinden 
bilginler tufamn biitiin yeryiiziinii kaplad1gm1 soylerler. Nazar ehli 
bilginlerden bir c;oklan da bunlara uymu§lardir. Bunlar gorii§lerine 
delil olarak, daglann tepelerinde katlla§ffil§ sedefleri ve bal1k kalmtl
larmm varhgm1 gostermektedirler. Bu gibi §eylerin ancak denizlerde 
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olU§abilecegini ve daglann tepesinde goriilmesinill, suyun bir~ok ke
reler oraya kadar ~1kt1gma delil oldugunu soylerler. Bu ise, ancak su
larm biitiin yeryiiziinii kaplamas1 halinde miimkiin olur. Miiteahhi
rinden nazar ehlinin ~ogu, tUfanm umumi olmad1g1 kanaatmdad1rlar. 
Onlarm bu konuda a\!Iklanmasi uzun siirecek delilleri vard1r. Ancak 
miisliiman bir ki§inin miicerred olarak Qinlilerden h1kayeler duyuldu
gu veya yiice kitabm ayetlerinin muhtemel te'villerine dayanarak tu
farun umumi oldugu hiikmiinii inkar etmesi dogru olmaz. Aksine di
ne inanan herkesin, ayetlerin zahi:!,'inin ve senedi sahih olan hadislerin 
delalet ettigi gel'\!eklerden hi~ birini inkar etmemesi ve te'vile sapma
masi ,gerekir. Ancak zahirin ka.c;dedilmemi§ oldugunu kesinkes goste
ren akli bir delil olunca buna ba§vurulabilir. Bu gibi meselede bOyle 
bir delile ula§mak uzun ara§tlrmayi ve \!Ok yorulmayi icabettirir. Yer
yiiziiniin katmanlanru deriiiden derine bilip incelemeyi gerektirir. Bu 
ise, muhtelif akli ve nakli bilimlere vak1f olmakla miimkiindiir. Kesin 
bir bilgi olmadan kendi kanaatmm dogru oldugunu soyleyen kimse 
a§m gitmi§tir. Onun sozii dinlenmez ve bilgisizliklerini yaymasma 
miisamaha edilmez. ~iiphesiz ki Allah Siibhanehu ve Teala en iyi bi
lendir. (Muhammed Cemaleddin el-Kas1mi, IX, 3450-3452) 

-----oOo --- ---

49 - i~te bunlar, gayb haberlerindendir ki sana vah
yediyoruz. Ne sen, ne de kavmin daha once bunlan bile
mezdiniz. Oyleyse sabret, <;unku ak1bet muttakilerindir. 

Allah Teala peygamberi (s.a.) ne buyurur ki : Bu k1ssa ve benzer
leri; gayb haberlerindendir, ge\!mi§ gayblarm haberleridir, sanki ~sen 
onlara §ahid imi§in gibi oldugu §ekilde onlan sana vahyediyoru~, :ta
rafirmzdan sana 'bir vahy olarak bunlan bildiriyoruz. Ne sen, ne de 
kavmin daha once bunlan bilemezdiniz. Ne sende ve ne de kavmin- · 
den bir kimsede bu hususta herhangi bir bilgi yoktur ki, seni yalan
layanlar : Muhakkak sen bunlan O'ndan ogrendin, desinler. Bilakis 
sana bunlan Allah dogru bir §ekilde, olduklan hale mutab1k olarak 
haber vermi§tir. Nitekim senden onceki peygamberlerin kitablan da 
buna §ahiddir. 0 halde kavminden seni yalanlayanlarm yalanlamasi
na ve sana olan eziyyetlerine sabret. Muhakkak ki Biz, inayetimizlt:-
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seni koruyup gozetecek ve sana yar<hm edecegiz. Diinyada ve ahirette 
nas1l ki daha once peygamberlere, dti§Illanlarma kar§l yard1m etmi§~ 
sek gtizel ak1beti sana ve sana tabi olanlara kllacag1z. <<~tiphesiz ki 
Biz, peygamberlerimize ve iman etmi§ olanlara mutlaka yard1m ede~ 
riz.» (Gafir, 51), ccAndolsun ki Bizim, peygamber kullanrmza ooztimtiz 
vard1r. Onlar; muhakkak ki yard1m gorenlerdir.>> (Saffat, 171-172), 
ccOyleyse sabret, ~tinkti aklbet Allah'tan sakmanlarmdrr.» 

--- iZAHI -----

Tufamn Mahiyeti 

Tufan hadisesi btittintiyle yerytiztinde mi olmU§tu, yoksa Hz. Nuh'
un gonderildigi ve yerytiztintin ~ekirdegi durumunda olan belli bir ool
gede mi?... Bu ikinci §lk dogruysa bu bolge neresidir? Eski dtinyada, 
yeni dtinyada bu ~ekirdek bOlge neresiydi? Bu sorularm hi~ birisinin 
cevab1 yok ... Sadece tahminler ve zanlar var. Halbuki zan ise insam 
haktan mtistagni k1Imaz. Bir de hi~ bir saglam ve esasll delile dayan
mayan israil hurafeleri var. Aynca bu suallere cevab verilip verilme~ 
mesi, k1ssamn ana hedefini te§kil eden konuya hi~ bir §ey Have etmez. 

~u kadar var ki, Kur'an'm htiktimlerinden a~1k~a anla§1hyor ki, 
Nuh (a.s.) un kavmi o devirde ya§ayan btittin insanlard1 dememize en~ 
gel olabilecek hi~ bir §ey yoktur. Onlann ya§a;chklan arazi par~as1 yer
ytiztintin en ma'mur oolgesiydi Ve tufan btittintiyle bu bOigede vuku 
bulmu§ olup orada ya§ayanlarm hepsini i~ine almi§tl. Sadece Allah'm 
kurtulu§ gemisiyle kurtard1klan mtistesna. 

0 bilinmez devrelerde cereyan eden olaylan bize dogruca bildiren 
yegane kaynak olan ilahi kitabtan aldlglffilZ bU sad1k haber, bizim bU 
kainat hadisesinin tabiatlm kavrayabilmemiz i~in kafidir. Zira tarih, 
bu devre rut hi<; bir §ey bilmiyor. ~ayet bu sadlk haber kaynagl da 0 

konularda haber vermemi§ olsayd1 tarih ne bilecek bu olaylan ... 0 
Slralarda tarih ne geziyordu zaten. Tarih daha yeni dogmU§ 'bir ilim
dir ve insanl1gm ~ok az devrelerinden haberdar bulunmaktadlr. Ayn
ca tarihin bildirdigi her olaym dogru veya egri olabilme ihtimali var
dlr. Cerh ve ta'dil edilmesi her zaman i~in mtimktindtir. Bize sachk 
olan ilahi vahyin haber verdigi hustislarda tarihin goru§tinden bilgi 
almak dti§mez. Bu gibi hustislarda tarihin kaYidlarma bakarak hti~ 

ktim vermeye kalki§mak mti'min bir kalbin ba§vuracagi bir hareket de
gildir. Bu gibi yanll§ davram§lar durumu temelden degi§tirebilir. 

Bir<;ok milletlerin gizli kapah ve efsanevi kaynaklannda bilinmez 
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bir devirde bazi kimselerin i§ledikleri kotii fiiller yiiziinden 0 oolgede 
tll.fan koptuguna dair rivayetler vard1r. israilogullarmm «Ahd-i Ka
dim» dedikleri ve kendileri tarafmdan ~ogunlugu uydurulmU§ bulu
nan efsanevi kaynaklannda Nuh (a.s.) un zamarundaki tufan ile ala
kall bir~ok rivayetler mevcuddur. 

Fakat burada Kur'an'm tUfandan bahis a~t1g1 §U ayetlerin tefsi
rinde bunlann hi~ birisini izah etmenin anlam1 yoktur. Haber-i sad1k 
olan ilahi vahye bOyle efsane ve mitoloji havas1 ta§Iyan bHgileri kat
mak ve onlarla tefsire kalkl§mak dogru olmaz. <;iinkii bu efsanevi ha
berlerin ne dayand1g1 bir kaynak vardlr ne de hadiseleri ac;1kc;a beyan 
etmektedir. Her ne kadar tufan ile ilgili bu efsanevi haberlerin yay
gm olmas1 tufan hadisesinin o muhitlerde cereyan etmi§ olduguna 
veya en azmdan tufanda kurtulan kimselerin bir kisnnmn oralara 
gelip yerle§tigine ve yeryiiziinii yeniden i'mar etmeye ba§ladlklarma 
delalet ederse de, biz haber-i sad1k yamnda bunlan mesned olarak ka
bul etmiyoruz. 

Burada §UllU da ac;1k~a bildirelim ki, gerek yahudilerin mukad
des kitabi alan ((Ahd-i Kadim»i, gerekse hiristiyanlann mukaddes ki
tabi olan «Ahd-i Cedid»i ihtiva eden ve «Kitab-I Mukaddes» diye ad
landmlan kitab, Allah nezdinden nazil olmu§ bulunan incil veya Tevrat 
degildir. Allah'm Hz. Musa'ya inzal buyurdugu Tevrat'm as11 niishas1 
Babil'lilerin istilas1 s1rasmda onlar tarafmdan yakiliDI§tlr. Ondan asir
larca sonra yani Hz. isa'mn geli§inden be§ a.<nr evvel Azra adli birisi 
tarafmdan elde bulunan niisha yaz1lm1§ ve Tevrat'm 'bakiyesi ooyle
ce derlenmi§tir. Belki de bu Azra, Uzeyr (a.s.) dir. 

Geriye kalan klsmt ise, tamamen uydurmad1r. incil'lerin durumu 
da bundan pek farkh degildir. Hepsi de as1l incil'in kendisi degil, Hz. 
Isa'mn gage ~ekili§inden a§agi yukan bir as1r son:ra talebeleri ve on
larm talebeleri tarafmdan kaleme almmi§ metinlerdir. Aynca bunla
rm ic;ine bir~ok hurafe ve uydurma §eyler de katllnn§tlr. Binaenaleyh 
bu kitablarm hie; birisinde kesin bir hiikiim arama durumu soz konu
su olamaz. 

Biz 'burada bu biiyiik kainat hadisesinjn (tufamn) gerisinde sakh 
bulunan bazt ibretli hususlan ktsaca ,ozetleyecegiz. Dogruyu soylemek 
gerekirse, bu kiSSamn gerisinde bir degil bir~ok ibretler vardtr. Hz. 
Hud'un ktssasma gec;meden once bir nebze bu ibretli huslislar uze
rinde duralrm : 

Ger~ektEm Nuh (a.s.) un kavmi... Bunca cahiliyyetlerini, batll
da 'bu kadar ISrarlanm ve Hz. Nuh'un getirdigi hak davasma kar§l 
bu kadar inad{!I gordiigiimuz bu kavim ... Ki Hz. Nuh halis tevhid aki
desinden ba§ka bir §ey getirmemi§tir. Yalmz ve yalruz Allah'a kul ol-
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malanm ve onun dinine baglanmalanm bildirmi§, O'nun yam s1ra 
hi~ bir §eye tapmmamalanm teblig etmi§ti. .. 

I§te Nuh peygamberin bu §iardan olan kavmi ... Adem (a.s.) in 
soyundan geliyordu. Nitekim ademogullanmn kiSSaSlm daha once 
A'raf ve Bakara surelerinde gormii§ti.ik. Hz. Adem 'Safiyyullah suf 
yeryiiziinde Allah'm tevdi' buyurdugu hilafet vazifesini yerine getir
mek i~in gonderilmi§ti. Zaten onun yaratlh§l da bu gayeye me'bni idi. 
Kabiliyetleri ve isti'dad1 hep bu vazifeyi omuzlayacak nitelikte yara
tllmi§tl. Dii§tiigii zilletten nas1l kurtulacagmi da Rabbi ona ogretmi§
ti. Rabbi tarafmdan gonderilen kelimeleri nas1l allp ezberleyecegini 
ve bu sayede kurtulu§a mazhar olacag1ru da yine Rabb1 ona ogret
mi§ti. . 

Allah'm Hz. Adem'den nas1l bir ahid aldig;Im, ~olugundan ~ocu
gundan Allah'm gonderdigi emirlere uyacaklarma dair nas1l soz al
digmi, kendisinin ve soyundan gelen biitiin insanlann dii§mam olan 
§eytanm aldatmasma uymalan husl1sunda ne gibi va'd ald1gm1 
hep o surelerde gormii§ ve okumu§tuk. 

§u halde Hz. Adem, yeryiiziine inerken Allah'a teslim olmu§ ve 
hidayetine uymu§ olarak inmi§ti... §iiphesiz ki Hz. Adem kendinin 
soyundan gelenlere de bu teslimiyyeti yani Islarm nesil nesil ogret
mi§ti. §u halde muhakkak olan odur ki, yeryiiziinde insanl1gm tam
dig! ve bagland1g1 ilk ve tek din; islam dini idi. Ve be§eriyyet, onun 
yan' s1ra hi~ bir ilahi akide tammami§tl. §u anda Nuh peygamberin 
kavminin -ki onlar da Hz. Adem'in soyundandirlar ve ondan ka~ ne
sil sonra geldiklerini Allah'tan ba§ka kimse bilmez- bu der~ce cahi
liyyet batakhgma batt1g1m gordiigiimiiz zaman -ki bunlar sure-i ce
lile i~inde zikredilmi§tir- kesin olarak diyebiliriz ki, bunlann i~ine 

dii§tiikleri cahiliyyet ortam1 bunca putlan, mitolojileri, hurMeleri adet 
ve gelenekleriyle, dii§iince ve tasavvurlanyla ge~ici bir haldir. Onlar, 
Ademogluna musallat bulunan §eytamn aldatmacasiyla bu batakhga 
dii§mii§lerdir. Insan ruhunda §eytamn Slzabilecegi deliklerin bulun
masmdan otiirii bu sap1kllklara dalmi§lardL Allah'm ve insanlarm 
dii§manlan, her zaman bu deliklerden s1zarlar ve Allah yoluna sanl
mak isteyenleri ahkoyarlar. Halbuki Allah Teala, insanoglunu yarat
tlgi zaman ona bir nebze de se~me giicii vermi§ -ki bundan dolay1 
insanoglu imtihana ~ekilmektedir- Allah'tan ba§kasma ibadet etme
mesini, Allah dii§manlarmm mahkumiyeti altma dii§memesini sagla
ffil§tir. insan, bu se~me giicii sayesinde Allah'm prensiblerinin di§ma 
da ~1kabilir ve bir kllpay1 ~1ktlg1 zaman §eytan onu birka~ ad1m ileri
lere ~ekmek i~in ~ah§Ir. Neticede Adem peygamberin torunlanmn bOy-

Hud, 

le b 
olmt 

bir 
meb 
hin 
rimi 
tiin 
ler, 
evvE 
ba§l 
yild: 
ruhl 
ler 
mal 
dir. 
den 
ken 
siyl' 

§UJI 
yorl 
mel 
bun 
ar, 

ediJ 
yet' 
erd 
·am 
lam 

rr. 
un 

Eve 
odtJ 
tefE 

fa 



Hud, 49). HADtSLERLE KUR'AN-1 KERiM TEFSiRi 3945 -------------------------- . 
le bir cahiliyyet 'batakhgma dii§melerini te'min eder. Allah'a teslim 
olmu§ Adem (a.s.) den birka<;: nesil sonra hem de ... 

Bu ger~ek .. . Yani yeryiiziiniin tamd1g1 ilk inan<;: sisteminin tek 
bir Allah'm uluhiyyetine ve Rububiyyetine dayanan tevhid esasma 
mebni islam akidesi oldugu ger~egi. .. Bizi «mukayeseli dinler tari
hi» bllginleri denilen zevatm ve onlarla aym gorii§te olan dinlerin ev
rimi ve tekamiilii anlay1§ma sahip bulunanlann ortaya attlklan bii
tiin gorii§leri temelden reddetmemizi gerektirk.. Bunlara gore; din
ler, tekamiil etrni§ ve son olarak tevhid akidesi gelmi§tir. Yani daha 
evvel insanlar bir ~ok ilahlara tap1yorlard1. Sonra iki ilaha tapmaya 
ba§ladilar ve en sonunda tek tannJI ·kabul ettiler. Aynca giine§ ve 
y1ld1zlar gibi 9e§itli tabiat kuvvetlerini ilahla§tlrmi§lardL Bir k1sm1 da 
n1hlara tap1myorlardi. Ama tekamiil ederek sonunda tek tannh din
ler kabul edildi. Ve daha buna benzer nice sakatl1klar ki, bu ara§tir
malar esasen bir tak1m tarihi, psikolojik ve siyasi hedefler giitmekte
dir. As11 gayeleri; semavi dinleri, vahiy ve risalet miiessesesini kokiin
den y1kmak, dinlerin Allah nezdinden geldigini degil de insanlann 
kendi elleriyle yaptlklanm ve neticede be§er dii§iincesinin degi§me
siyle degi§ime tabi oldugunu, yani tekamiil ettigini isbat etmektedir ... 

isl-am'1 miidaiaa eden yazarlardan bir klsrm da aym hatalara dii
§iiyor. Ve dinler tarihi ara§tlriCllarmm ta'kib ettigi yanll§ yolu izli
yorlar. Aslmda onlarm ta'kib ettigi yol, yukanda belirtilen hedeflere 
me'bnidir. Ama bu yazarlar 9ogu kere farkma varmadan yap1yorlar 
bunu. Halbuki islam'1 miidafaa edeyim derken onu temelden J1k1yor
lar, Kur'an-1 Kerim'in belirttigi ve kesinlikle a~1klad1g1 ger<;:ekleri yok 
ediyorlar. Kur'an-1 Kerim Hz. Adem'in diinyaya indigi zaman islami
yet'i getirdigini, Hz. Nuh'un da geldigi zaman kavminin bu ger<;:ek
lerden uzakla§arak cahiliyyetin bataklarma dii§tiigunii goriip aym is
lam'1 getirdigini belirtiyor. Evet mutlak tevhid esasma dayanan is
lam'I ... Nuh (a.s.) dan sonra degi§en zaman i9inde de insanlar is
lam'dan sapml§lar, cahiliyyete dalm1§lar ve bunun iizerine gelen bii
tiin peygamberler, onlan yeniden islam'a 9ekmek i9in gelmi§lerdir. 
Evet mutlak tevhid prensibine dayanan islam'a .. . Muhakkak olan 
odur ki, semavi dinlerin hi9 bir esasmda degi§iklik olmaffil§, sadece 
teferruatla ilgili birtak1m hiikiimlerde zamamn degi§imine uygun 
farkhhklar olmu§tur. Cahiliyyet mensubu kimselerin saplk inan9la
n ndaki evrime bakarak ilahi dinlerde de evrim oldugunu iddia etmek 
veya dii§iinmek dogru degildir. Bu sadece peygamberler vas1tas1yla 
gelen ilahi dinin insanlar arasmda baz1 izlerinin kald1gm1 veya te'sir
lerinin mevcud oldugunu g6sterir. Nesiller, gelen ilahi dinden aynl
salar· bile bir tak1m artlklarm kald1gma delalet eder. Onlarm cahiliy 
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yet esasma dayanan inan9lan, geli§mi§ ve tevhid ger9egine dogru yak
la§nu§ olabilir, yoksa semavi dinlerin de tekamiil ettigini iddia etmek 
hatact1r. Tevhid akidesine gelince; o, insanhgm tarihi kadar eskidir 
ve putperest dinlerden once de mevcuddur. Ta ilk geldigi giin de ay
ru bu §ekilde gelmi§tir. Qiinkii o, be§er dii§tincesinin mahsillti degil
dir. Allah nezdinden gelml§ ve en mtikemmel §ekilde inmi§tir ... 

Baz1 Mtisliiman Yazarlann Hatas1 

i§te Kur'an-1 Kerim'in yerle§tirdlgi ger9ek. Ve i§te islam dii§iin
cesinin iizerine oturdugu hakikat ... ~u halde blr mtisltiman ara§tm
cmm hele bir de islam'1 mtida.faa etmek arzusunda ise, Kur'an'm yer
le§tirdigi ger9egin di§ma \!Ikmasl, a91k~a belirttigi hakikatlan tebdile 
yeltenmesi ve mukayeseli dinler tarihi bil'ginlerinin koyduklan naza
riyeleri tekrarlamas1 l9in hi9 bir sebep ve mahal yoktur... Qunkti oil- · 
lann ortaya attlklan nazariyeler biraz once de dedigimiz gibi belli 
bir gayeye ve hedefe mebnidir. 

Her ne kadar biz, bu <cGOlgeler» de islam konusunda eser yazan 
.mtielliflerin dti§ttikleri hatalan ve yanli§lan uzun uzad1ya tartl§acak 
degilsek de, bu konuya ornek olmak iizere bir kitab1 ele alacak ve onu 
Kur'an'm koydugu prensibler ve yerle§tirdigi metod muvacehesinde 
tedkik etmeye 9all§acag1z. Hadd-i zatmda bu tartl§marun konusu bir 
ba§ka kitabm mevzuudur. 

Ustad Abbas Mahmud el-Akkad, «Allah» adh eserinde «inan9la
rm ash» ba§hkh b6ltimiinde diyor ki: 

«insan, inan~ noktasmda t1pk1 ilim ve zanaatlarda oldugu glbi 
geli§mi§tir. insanlarm ilk inan9lan da t1pk1 ilkel hayatlan gibiydi. 
ilim ve zanaatta da boyle olmanu§ m1yd1? ilk insanlann bilgisi ve 
zanaatl din ve ibadetlerinden hi9 de ileri sayllmazd1. Birisindeki ger-
9ek unsur obiiriindekinden fazla degildi. 

insanhgm din yolundaki 9abalan, ilim ve zanaat alarundaki ~a
balarmdan daha zor ve daha uzun olmahyd1. 

Qiinkii biiytik kainat ger9egi, gerek ilmin, gerekse zanaatlann ug
ra§tlgi sahalardan hem daha geni§ti, hem de elde edilmesi daha zor
du. 

Qok zaman insanlar §U parlak giine§in durumundart haberdar 
olamanu§lardir. Halbuki insan organlanrun en iyi hissettigi ve gor
dtigu §eydi giine§. Qok yakm zamanlara kadar giine§in, diinyarun 9ev
resinde dondtigtinii saruyorlard1. Hareket ve seyirlerini tlpkl bir bil
meceyi ~ozer veya bir rii'yaJI yorumlar gibi 9oziiyor veya yorumlu
yorlardi. Hi~ kimsenin hatmna gelmerni§tir yine de giine§in varhg.ru 
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inkar etmek, halbuki bHgileri karanllk iistiine karanhklarla kaphydi 
o konuda. Oyle samyoruz ki, hala da 'bu bilgisizlik dumam kaybolmu§ 
degildir. 

ilk cahiliyyet devirlerindeki dinlerin temeline inmek dinlerin ba
tllllgma delalet etmeyecegi gibi, muhali ara§tlrmak da olmayacaktlr. 
Ortaya koyacag1 §ey, bu biiyiik gerc;egin bir asra ·s1gmayacag1 ve o 
as1rda ya§ayan insanlar tarafmdan tam olarak kavramlmayacag1 ger
c;egidir. Aslr aslr, devir devir insanlar dinleri ogrenmeye ~all§ffil§lar

dir. Hem de degi.~ik degi§ik iislublarla. T1pk1 kii~iik gerc;ekleri ogre
nirken yaptlklan gibi. Hatta ak1lla kavranan duyularla anla§Ilan bu 
kiic;iik ger~ekleri ogrenmek ic;in c;all§tlklarmdan ~ok daha zor ve ce· 
tin olarak onlan ogrenmeye ~ah§mi§lardlr. 

Biitiin dinleri kar§Ila§tlrmall olarak inceleyen dinler tatihi, ilk 
insamn inand1g1 efsane ve hurafelerin bir c;ogunu gozler oniine ser
~ bulunuyor. Hala da ilkel kabileler arasmda onlarm kalmtlsma 
rastlamak miimkiindiir. Hatta medeni memleketler diye'bilecegimiz Ul
kelerde de onlarm kalmtlsma tesadiif etmek miimkiindiir. Bu ilimle
rin bunlardan ba§ka §eyleri gozler oniine serecegini beklemek de el
bette olacak bir §ey degildi. ilk dinlerin gariilen §ekilde iptidai, ca
hilane ve karmakan§lk bir durumda olmasmdan daha tabii bir §ey 
olamazdi. Ma'kUI olarak ilkel insanlardan beklenen, tabiatlyla bunlar
dan ba§kasl olmayacaktl. Elde edilen bu sonu~larda dinin ozii ile il
gili; alimleri yeni bir g()rii§e gotiirecek bir §ey yoktur, aynca garibse
necek yanlan da mevcud degildir. ilkel dinler iizerinde ara§tirma ya
pacak bir bilginin pe§inen ilk insanlann kainat ger~eklerini tani ve 
mUkemmel olarak bildigini, her tiirlii §aibelerden uzak, temiz bir inan
ca sahip olduklanm dii§iinerek ara§tlrmaya kalki§IDaSI elbette imkan
SlZ bir ara§tlrma olacaktlr.>> ... 

Yine merhum Akkad aym eserinin «ilahi dinlerin tekamUlii» ba§-
llkll bOliimiinde diyor ki: · 

<cKar§lla§tirmall dinler tarihi bHginleri; iptidai devirlerden beri 
insanlarm tann ve inane; anlaJl§l konusunda genel anlamda iic; tiirlii 
tekamUI gec;irdigini kabul ediyorlar: 

a - <;ok tannll devre (Polytheisme) 
b - AJlklama ve se~me devri (Metaphysice) 
c - Tek tannll devre (Vahdaniyet, monotheism) 
yok tannll devirde ilkel kabilelerin yiizlerce tannlan bulunuyor

du. Hatta bu devrede her biiyiik ailenin tapmd1g1 ayn bir tann vard1. 
Tannmn huzurunda okuyacag1 ayn ayn dualan vard1. Kurbanlar tak-· 
dim ettigi ayn tannlan vard1. 

ikinci devrede, yani aJlklama ve se~me devresinde yine bir~ok tan-
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nlar vard1, ancak bu tannlar i~inden birisi veya birk~1 one geg1yor 
ve segiliyordu. Bu se~ilen tannmn, ba§a ge~mesinin ge§itli sebepleri 
vard1. Ya ba§a ge~en kabilenin tanns1 idi veya gegim ve savunma go
revini uzerine alan klamn tanns1yd1. Veya ba§tann kendi tabileri i~in 
diger tannlardan ~ok daha fazla iyilik ve bereket te'min ediyordu. Me
sela yagmur tanns1, yagmura ~ok muhta~ olan bir iklimde ya§ayan 
kabileler i~in diger tannlardan onemliydi. Veya ruzgar ve f1rtma tan
nsi 'diger tabii olaylan meydana getirmekle gorevli bulunan tannlar
dan daha ~ok korku ve ha§yet mevzuu oluyordu. 

U~iincu devrede kabilelerin yerini U.rnmetler allyor. Degi§ik iklim
Ierdeki degi§ik toplumlar birle§erek kendi aralannda bir tek tannya 
tap1myorlar. Bu devirde baz1 milletler, gu~ ve kuvvetleriyle kendi tan
nlanm digerlerine galib k1llyorlar. Bazan da maglub milletler, galib 
milletlerin tannsma tapmmay1 tercih ediyor. Bunun yam s1ra kendi 
eski tanns1 da yine oldugu gibi kallyordu. Yani giigsiiz, gii~Iuniin pe
§inde ko§uyordu. 

Bu birlik, ancak bir~ok medeniyet basamaklarmm kat'edilmesin
den sonra saglanabilrni§ti, o da bir~ok eksiklerle. Geli§en medeniyet 
ile 'bilgi vasitalan da geli§iyor ve bazl kafalar iptidai insanlarm inan
dlgl Iuzumsuz §eylere veya hurafelere inanm1yor, onlar aklma yatrm
yor ve kendi tanns1m en tistiin vas1flarla donanrm§ olarak rniitalaa 
ediyor, eski dinlerdeki ~ok tannc11lk (politeizm) fikrini reddediyordu. 
Aynca ibadet ile birlikte kainatm esranm da dii§iiniiyor ve onun yii
ce irade ile olan miinasebetini goz oniinde bulunduruyordu. Ve ~o

gunlukla bu topluluklann biiy'iik tanr1s1, ger~ek tann vas1;flarma yak
la§lk vas1flar kazamyordu. Diger tannlar ise daha a§agilarda yer all
yor, kirnisi melekler durumuna dii§'iiyor, kimisi de semavi divandan 
kovulmu§ tanrllar olarak miitalaa ediliyordu.» ... 

Gerek yazarm kendi cumlelerinden, gerekse kar§lla§tlrmah din
ler tarihi bilginlerinden naklen verdigi fikirlerde a~1k~a gor'ii!Uyor ki, 
insanlar bizzat kendileri uyduruyorlar inanacaklan §eyleri. Bunun igin 
de ilmi, fikri, zihni ve siyasi kabiliyetleri ve seviyeleri bu inan~Iarm
da a~1k~a goze ~arp1yor. Binaenaleyh, ~ok tannh dinden iki tannh di
ne ve iki tannh dinden tek tannh dine gegi§ merhalesi, zaman bakl
rmndan vuku bulan bir geli§menin mahsulii olup, urnumiyetle belli 
bir duzen i~inde seyretmektedir. 

Bu gorii§, miiellifin kitabma yapt1g1 takdimde bile ag1k~a farke
dilmektedir : «Bu kitabm konusu, ilahi akidelerin dogu§udur. Evet in
sanm bir tann var sayd1g1 giinden ta bir tek tannmn varllg1m kabul 
ettigi ve tevhidin nezahetine ula§tlgl giine kadar olan seyri ve mer
halesi.» 
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Hi~ §iiphe goturmeyen bir ger~ektir ki, Hak Teala'mn kitabmda 

belirttigi ve ~lk~a beyan ettigi. §eyler ((Allah» isimli kitabm yazanmn 
belirttigi §eylerden ~kad1r. Yazar kar§Ila§tlrmah dinler tarihi ince
lemesi yapan bilginlerin te'sirinde kalmi§tlr, metod bak1mmdan ... Al
lah Teala kesin olarak bildirmektedir ki; ilk insan olan Hz. Adem, tam 
olarak tevhid akidesini getinni§ti. Hi\! bir §ekilde politeizrnin . veya 
diializmin hurafe ve §aibelerine bula§mami§tl. Yalmz ve yalmz Allah' 
m dinine baglanmi§ ve O'na ba§kasmi e§ ko§marm§tlr. <;ocuklarma 
da tevhid akidesini ogretmi§tir. Daha tarihin ilk devirlerinde, islam' 
dan ba§ka din Allah'tan ba§ka tann ve tevhidden ba§ka akide tam
mayan bir nesil vard1. Fakat Hz. Adem'in soyundan birka~ nesil ge~
tikten sonra gelen nesiller tevhid inancmdan aynlarak, ya politeizme 
veya dualizme sapm1§lard1r ... Veya daha ba§ka sahte tannlara ... Ta 
ki Hz. Nuh gelmi§ ve tevhid akidesini yeniden getirmi§tir. Hz. Nuh'a 
inanmaylp da cahiliyyette berdevam olanlar, tUfan ile bogulup git
mi§lerdir. Yeryuziinde sadece tevhidin temiz inancma sahib bulunan 
miisliimanlar ve muvahhidler kalml§tlr. Onlar hem ~ok tanncillgi 
reddetmi§ler, hem de ikili tannya inanmay1, aynca biitiin sahte tan
nlan ve onlara ibadeti kabul etmemi§lerdi. Kesin olarak diyebiliriz 
ki, Hz. Nuh'un soyundan da birka~ nesil mutlak tevhid inancma da
yanan islam akidesini devam ettirmi§lerdi. Bir miiddet sonra onlar da 
yeniden tevhid akidesinden sapml§lar ve boylece her peygamber, bir 
digerinin pe§inden islam inancm1 yeniden getirmi§tir. 

ccSenden once hi~ bir peygamber gondermedik ki : Muhakkak ki 
Benden ba§ka ilah yoktur, oyleyse Bana ibadet edin, diye vahyetmi§ ol-
mayahm.»... · 

§uphe g6tiirmeyen bir ger\!ektir ki, Kur'an'm belirttigi §eyler ay
n, kar§Ila§tirmah dinler tarihi bilginlerinin ve onlan i§leyen <<Allah» 
adh kitabm yazanmn soyledigi §eyler aynd1r. Her ikisi arasmda hem 
gorii§ a~1s1 bak1mmdan, hem de vard1klan neticeler bak1mmdan \!Ok 
biiyiik aynhklar vard1r .. . Dinler tarihi ara§tmc1lanmn gorii§leri mii
cerred olarak hirer nazariyedir, bazan birbirleriyle dahi \!ati§Irlar. Bi
naenaleyh bu konuda soylenecek son soz olamaz. Hatta fani insanlarm 
ara§tmnalan arasmda bile onlann soyledikleri son soz degildir. 

~iiphesiz ki Allah Teala, bir konuyu bu kadar kesin ve a-pk ola
rak kitab-1 kerim'inde beyan eder ve be~irtirse, birisi de kalkar aym 
konuda Allah'm belirttiginin z1ddl bir §ey ottaya korsa; muhak.l{ak 
uyulmas1 gereken en saglam soz, Allah'm kelam1d1r ... Hele islam'1 sa
vunmak i~in kaleme sanlan ve biitiin maksadlan islam'm etrafma 
serpi§tirilmek istenen fitneleri izale etmek olan iyi niyetli yazarlarm 
yapacag1 §ey bundan ba§kasl degildir. Bu dine onun temel kaidelerin-
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den birisini YJ.karak hizmet edilmez. Bu temel kaidelerden birisi, hak 
dinlerin Allah tarafmdan gonderilen vahiylerin eseri olup insanlarm 
kendiliklerinden uydurmadJ.klandir. Bir digeri de . tevhid akidesinin 
getirdigidir. Hie; bir peygamber hi<; bir devirde tevhid akidesinin dl
§mda bir §ey getirmemi§tir. Aynca bu dine, bu dinin koydugu kaide
leri b1rak1p da dinler tarihi ara-§tmcilannm kaidelerine dayanarak da 
hizmet edilmez. Hele onlann belli bir gaye ic;in ~ah§tlklanm ve mu
ayyen ·bir hedefleri oldugunu bilince onlarm kanaatlarrm benimse
mek olmaz. Qiinkii onlann ana gayesi ve temel hedefi, bu dini kokten 
Jikmak ve yok etmektir. Bunun ic;in de once onun Allah tarafmdan 
gonderilmi§ bir vahiy oldugunu, be§er dii§iincesinin mahsillii olma
digmi reddederler. Bu dinin insanlarm akli ve fikri tecriibelerinin ne
ticesi olarak tekamiil etmedigini, aksine ezelden beri miitekamil ol
dugunu kabul etmek istemezler. 

Oyle saruyorum ki, bu k1sac1k temas bize islami mefhumlan 
-hangi konuda olursa olsun- islam dl§I kaynaklardan almamn 
mahzurlarmi ac;1k<;a gostermi§tir. Bu konuyu, daha geni§ a<;Iklamala
ra yer verecegimiz ayn bir eserde i§leyecegiz. Aynca bu klsac1k izahat 
ile Bat1 dii§iincesinin ve prensiblerinin bu nizanu ·benimseyip o kay
naktan istifade edenler arasmda ne kadar biiyiik kan§Ikhklara sebeb 
oldugunu da gormii§ oluyoruz. Hatta islam dii§manlanrun iHiralan
m reddetmek ic;in yaptlklan c;ah§malarda bile ne kadar yanh§hklara 
vesile oldugunu goriiyoruz. «§iiphesiz ki bu Kur'an en dogru yola gO
tiiriir.» ... (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, VIII, 169-179) 

islam Cemiyetinin Ana Kaidesi 

Biz bu kaideyi §imdilik bir kenara b1rak1yor, Allah Teala'mn is
lam cemiyetini bu kaideye istinad ettiri§indeki hikmeti aramaya c;ah
§lyoruz. Zaten bu kaide oldukc;a tavazzuh etmi§ ve tamamen ac;Iklan
ml§ durumdad1r. 

I - §iiphesiz, ~nsam hayvanlar aleminden aJiran en yiice in
sani ozellik inanc;tlr. Qiinkii inanmak; ir...samn terkibini ve OI'3anik ya
plslm, hayvarun terkibinden ve organik yap1smdan aJinr. Qiinkii in
san, inanmak sayesinde insan olmu§ ve bu giizel sureti kazanml§tlr. 
Hatta en biiyiik miilhidler ve en a§m materyalistler bile, en sonun
da inanmamn insarun belli ba§ll ozelliklerinden birisi oldugunu ve 
inanmakla insamn hayvandan tamamen aynld1gm1 kabul ve itirB.f 
etmi§lerdir:.. (Bunlann ba§mda c;agda§ ateistlerden me§hur biyolog 
Julian Huxley yeralmaktadir.) 

Bunun ic;indir ki, medeniyetin zirvesine ula§an insanl1k alemini 
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birbirine baglayan yegane bag akide almahdiL. Ciinkii insaru hay
vandan ay1ran ve ana insanllk hiiviyyetini veren en biiyiik ozellik 
inan\!tl. insanlann birle§rne noktasm1 el'betteki, insanla hayvamn 
m~terek aldugu bir ozellik te§kil edecek degildir. Taprak, arazi, mer'a, 
hudut, menfaat gibi insanla hayvan arasmdaki rnii§terek mmtlkayi 
te§kil eden hususlar iizerinde birle§mez elbette insanlar ... Aynca kan, 
soy, a§iret, kavim, cins, 1rk, renk ve dil gibi unsurlar iizerinde de in
sanlan birle§tirmek miimkiin degildir. Ciinkii biitiin bunlarda hay
vanlar da insanlarla rnii§terektirler. insanla hayvam 'birbirinden ayi
ran ~izgi, sadece akll ve kalble ilgili §eylerdir. 

II - Akidenin insam hayvandan ay1ran ozelliklerle ba§ka nak
tadan da ili§kisi vard1r. Bu nakta irade ve se~me noktas1d1r. Her ferd, 
en azmdan inanacag1 §eyi kendisi se~er. Ak1l ve biilug c;agma eri§ince 
herkes diledigi inanc1 se«;ebilir. Boylece de insamn i~inde ya§ayacagi 
toplumun §ekli, bu s~me ameliyesi ile ferdin kendi istegine bagh ka
llr. Kendisi benirnseyecegi ve hayat diisturu alarak kabul edecegi si
yasi, sosyal ve ekonamik doktrini yine hiir a!arak bizzat kendisi sec;er. 

Ama bir ki§i ne kamm degi§tirebilir, ne soyunu degi§tirebilir, ne 
kavmirii ne de cinsiyetini. .. Dogmak istedigi arazi par~asm1 se\!me 
kudreti de mevcud degildir. Dilini kanu§rnak istedigi taplumu da se
\!ebilme imkam yaktur. Ve daha ne kadar cahiliyyet esaslan varsa, 
hi~ birisinde tam alarak kendisi se«;me yetkisine sahib bulunmamak
tadir .. . Biitiin bunlar, kendisi daha yeryiiziine gelmeden evvel olan 
§eylerdir. Bu konuda ne anun fikrine ba§vurulur, ne de onunla mii
§avere edilir. ister sevsin ister sevmesin zarla kabul ettirilir. Diinya 
ve ahiretteki menfaatl veya sadece diinyadaki menfaaatl kendisine 
zorla kabul ettirilen bu husllslardan birisine dayanacak alursa anun 
irade ve hiirriyeti kalmaz. Ve boylece anun insanlik degerlerinin en 
onemlisi alan irade ve se«;me hiirriyeti, elinden almmi§ §eref ve haysi
yeti ayaklar altma almmi§ olur. insam diger canhlardan ayiran ar
ganik yap1s1 ve terkibini te§kiJ eden kaideler «;ignenrni§ alur. 

insanm insanhgma hiirmet edip onu korumak ve Allah'm insan
ogluna verdigi §eref ve haysiyeti muhataza etmek i«;in islam her fer
din rahatga ve kendi irade ve ihtiyan ile se~ebilecegi inan«; sistemini 
islam cemiyetinin temel kaidesi yapar ... Ve 'bu kaideye dayanarak 
her ferd gelecegini kendisi tayin eder. insamn kendi elinin eseri al
mayan ve kanaatl ahnmadan vuku bulan ve degi§tirebilmesi de im
kansiz alan zan1ri faktorleri ortadan kaldlnr. insamn hayatl boyu ya
§ayacagl gelecegini belirten cemiyet tarzm1 ana birlik naktas1 olarak 
kabul eder. 



3952 iBN KESiR (Ciiz: 12; SOre: 11 
-- ----------------------------------------~---------

III - Cemiyetin akide esas1 iizerine oturup diger zaruri baglar 
ve faktOrler iizerine oturmamasmm sonucu olarak herkese ag1k bir in
sanllk aleminin ve cemiyetinin ortaya g1kmas1 miimkiin olur. Bu top
luma giren her ferd aym sancag1 ta§1d1g1 halde degi§ik renkten, dil
den, kavimden, kandan soydan, diyardan ve vatandan olabilir. Her
kes kendi istegi ile gelir bu siteye. Hig kimse engelleyemez onu. Hig 
bir engel dikilmez kar§Isma ... insamn yiice insani degerlerinin di§ill-
da yapmac1k hig bir hudut dikilmez online .. . Ve bu cemiyete biitiin 
insanl1gm enerjisi kan§Ir ve ozellikleri girer . .. Biitiini.i bir potada top-
lanarak be§er cinsinin biitiin ozelliklerini ta§Iyan renk, kan, 1rk, soy 
ve toprak gibi engeller yiiziinden hig bir kabiliyete kap1s1 kapatilma
yan yiice bir insanllk medeniyetini kurmak igin birle§ir ... 

«islam'm bu konuda tatbik ettigi metodun ag1k ve kesin netice
si olarak ve islam cerniyetini cins, renk, dil, basit ve gegici menfaat
lar, arazi, hudut . ve bayag1 iklim farkllhklarmm di§mda bir akide ve 
ideoloji esasma dayand1rmak ve insamn insanca ozelliklerini ortaya 
91karmak igin . .. insanla hayvanm mii§terek ozelliklerinden ayr1 fik
ri esaslara istinad ettirmek igin ... 

Evet biitiin bunlar i\!in bu nizamm ag1k ve ,gergekgi neticelerin
den olarak islam cemiyetini biitiin cinslere, kavimlere, renklere ve dil
lere kap1srm ag1k bulundurmas1 ve islam'a girmek isteyen bir ki§lnin 
oniinde hayvanlara mahsus alan o kiigiik ve basit engellerin bulun
ma.masi gerekirdi. Ve k1sa bir miiddet esnasmda bu durumu fiilen 
gergekle§rni§ti. Muhtelif be§er cinslerinden kablJiyetler ve degerler, is-. 
lam potasma dokilliir dokiilmez birden bire bu potada erimi§, birbiri 
lgine girmi§, ~ok kiSa denilecek bir zaman gizgisi igerisinde iistiin bir 
organik bile§im meydana getirmi§tir . . . Ve i§te bu birbiri i9erisine gir
mi§, uyu§mU§ ferdlerden miite§ekkil bu hayretengiz kitle kendi zama
mnda her ti.irlii be§eri faaliyetlerin oziinii ihtiva eden ve o giinkii ula
§Im imkanlanmn azhg1, bunun aksine aradaki mesa.felerin geni§ligi
ne ragmen ulu, hem de 90k ulu iistiin bir medeniyet mayas1 yogur
mu§tur. 

0 giinkii diinyamn en iistiin bir kitlesi alan islam cemiyetinde 
Arap ve iran'll, ~am'll , Misir'h, Fas'll ve Tunus'lu, Turk, Qin ve Hind'li, 
Roma'll ve Grek, Endonazya'll ve Afrika'll . .. daha saymakla bltmeye
cek alan y1gmlarca kavimler ve cinslerden insanlar birle§ffii§lerdir. . . 
Biitiin bunlarm kendileriD;e has ozellikleri, islam cemiyetinin yapiSI
m kurmak ve islam medeniyetinin mayasm1 yogurmak iizere birbirle
riyle kayna§ffil§, yardimla§ffil§ ve uyU§ffiU§tU ... ~u kadar var ki, bu 
koca medeniyet bir gun olsun «Arap medeniyeti» olmami§tlr. Aksine 
her zaman «islam medemyeti» olarak kalmi§tlr. Bir gun olsun 1rk91 
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b"r medeniyet damgasm1 ta§Imaml§tlr. Aksine her zaman i~in akide
ye dayah ideolojik bir devlet vasflm surdurmii§tiir. 

Ger~ekten de buti.in bu kavimler, e§it bir tempoda ve sevgi ba- . 
- yla bu medeniyet potasmda birle§mi§lerdi. Hepsi de bir tek yone var
r:la , ula§ma duygusu i9erisindeydi. Herkes en son gi.icunu bu ugurda 
harcami§tl. Kendi cinsinin en koklu hususiyetini bu yolda gostermi§
t~ . Ve hepsi de e§it bir §ekilde mensubu bulunduklan bu biricik cemi
·et yap1sm1 in§a etmek i~in §ahsi, 1rki ve tarihi tecrubelerinin hula-

sasmi ak1tm1§tl. Aralanndaki bag; hepsini birden yalmz ve yalmz bir 
ek alan Rablanna bagllyordu onlarL Ve herkes insanllk duygusunu 

hie bir engelle kar§Ila§madan a~1k~a ortaya serebiliyordu. Ve i§te ta
rih boyunca hie; bir cemiyette rastlanmayan en buyuk ozellik buydu. 

Eski tarihlerde buna benzer en buyiik insan toplulugunu Roma 
.imparatorlugu te§kil ediyordu. En §i:ihretli devlet, Roma devleti idi. 
I:nparatorlnk ic;inde c;e§itli cinsten insanlar, ayn ayn diller konu§an 
fe rdler, miiteaddit renkten vatanda§lar, degi§ik mizacda insanlar bu
lunuyordu. Ne var ki, biitiin bunlarm arasmda insani bir bag mevcud 
dcgildi. Akide gibi ulvi bir deger olc;i.isu birle§tirmiyordu onlan. Ro
r:1a toplumunda s1mf fark1 vardL Cemiyet, e§raf s1mftan ve impara
to.-luk ic;erisindeki koleler tabakasmdan meydana geliyordu. 

Bir yandan da Roma cemiyetinin yap1s1, genellikle Romahlarm 
.-ulu ve kolesi durumundayd1. I§te bunun ic;indir ki, hi~ bir zaman is
ian toplumunun ytikseldigi o ytice ufuklara ytikselememi§tir. Bina
en&leyh islam toplumunun verdigi olgun meyveleri de verememi§ti. 

T1pk1 bunun gibi, modern tarihte de ba§ka toplumlarm vucud 
zemini buldugunu gortiyoruz. Mesela Btiyuk BritHnya imparatorlu
_undaki milletler toplulugunu ele alahm. Ne var ki, Britanya impa
ra torlugu da varisi bulundugu Roma toplumundan farkll bir htiviy
•at arzetmez. 0 da somi.i.rgecilik esasma dayah 1rk~1 bir toplumdur. 
\"e ingiliz milletinin hakimiyeti, efendiligi esasma istinad eder. Ve 
:mparatorlugun parc;asl olan diger mtistemlekelerin somuriilmesi te
meline dayamr. Btitun Avrupa imparatorluklan da ondan farkh de
gildir. Bir zamanlarm Portekiz Kralhg1, ispanya imparatorlugu ve 
Frans1z Krall;.gJ da aym §ekildeydi. Hepsi de insanm insanhgm1 ayak
.ar altmda e:z:en, c;irkin ve a§agihk bir seviyeye arzeden toplumlardl. 
Kcmtinizm ise bir ba§ka c;e§it s1mftan mtite§ekkil toplum meydana ge
. irmek istedi. Irk, cins, renk ve dil engellerini tepeledi. Ama bunu, in
.-ani bir hedefe mtiteveccih olarak yapmad1. Aksine s1mf hakimiyeti 
~asma dayand:rdL Dolayisiyla komtinist toplum tipi de klasik Roma 

·oplumunun bir ba§ka §ekliydi. Roma toplumu e§rafm tisti.inltigti esa
:ma dayamyordu. Komtinist toplum ise, proleteryanm tisti.i.nlugti esa-

Tefsir, c. VIII F . 248 



3954 iBN KESiR (Ciiz: 12: Sfire: 11 

sma lstinad etmektedir. Proleter s1mfm diger sm1flara iistunliigii sag
layan duygu, diger s1mflara kar§I beslenen amans1z bir kin duygusuy
du. Ve bOyle bir kin esasma dayali kii~iik bir toplumun meydana ge
tirdigi en olgun meyve §iiphesiz ki insanlik i~in ~ok kotii bir meyve 
olacakti. Bir kere komiinizm, hayvani vas1flann yalmz ba§ma iistiin
liik kazanmas1 esasma dayanmaktadir. insamn temel istekleri olan; 
yemek, mesken ve seksiiel arzulan tatmin etmek istemi§tir ki bunlar 
hayvanlann da ilk arzuland1r. Bu hayvani ozellikleri yerle§tirmek ve 
geli.§tirmek gayesini giitmii§tiir Komiinizm. Komiinistlere gore insan
hgm tarihJ, insamn karmm doyuracak yiyecekleri ara§tlrmanm tari
hidir. 

Ger~ek odur ki, insana en iistiin insani ozelliklerini veren, bunla
n geli§tirerek insani bir toplum yap1s1 i~erisinde ulviyet kazandiran 
nizam ve sistemleriyle islam, e§Siz bir ilahi nizam oldugunu gaster
mi§tir. Ve ha.la da e§siz bir nizam olarak durmaktadir ... islam'I bira-
kip da ba§ka ba§ka nizamlar arayanlar .. . Cins, Irk, bolge ve s1mf esa-
sma dayali nizamlar pe§inde ko§arlar ... Bu tahammillii imkansiz ko-
ku sa~an pisliklerin sonuna kadar pe§ini ta'kib edenler, aslmda onlar 
ger~ek manada insanllgm dii§manlandirlar. Onlar insam bu kainat 
nizam1 i~erisinde Allah'm yarattig1 fitrat iizerinde ulvi ozelliklerlyle 
e§Siz bir iistiinliige sahib olmasmi istemeyen insanlik dii§manlan
dir .. . » .. . 

( 

IV - ~unu da zikretmemiz yerinde olur ki; bu dinin dii§manla-
n , onun kudret noktalanmn nerede bulundugunu ve hareket mmti
kalarmm neden ibaret oldugunu ~ok iyi biliyorlar. Nitekim onlar hak
kmda yiice Allah : «Kendiler ine kitab verdiklerimiz onu ~ocuklanm 
tamd1klan gibi tamrlar»... buyuruyor. Onlar ~ok iyi biliyorlar ki; bir 
inan~ etrafmda birle§mek, bu dinin ana kuvvet kaynagm1 te§kil eden 
s1rlardan bir s1rd1r. Bu esasa dayanan islam cemiyetinin kuvvetli olu
§U da, bu inan~ etrafmda birle§mi§ olma esasma istinad eder. Onla
rm ana gayesi; bu cemiyeti imha etmek veya za'Ja dii§ererek maghib 
etmek, gelir kaynaklanm somiirerek, mukadderatlarma hakim olmak 
ve boylece ltalblerinde yer eden §ifah nuru sondiirmek oldugu i~in ... 
Evet onlar, bu cemiyet ile kar§Ihkh bir ~atl§maya girdiklerinden do
lay! or ·m dayand1g1 ana kaideyi y1kmay1 veya en .azmdan zaYiflat~a
Yl asla gozden uzak tutmuyorlar. Tek bir Allah'a kul olan islam top
lumunu degi§tir.ip yerine Allah'tan ba§ka putlar getirmek i~in var 
gii~leriyle ~l§Iyorlar. Bunun i~in bazan «Vatan» admi verdikleri pu
tu yerle§tiriyorlar .. . Bazan milliyet putunu, bazan Irk putunu, bazan 
cins putunu iki\me et7 e kallru;1yorlar ... Bu putlar, tarihin seyrl i~n-
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bazan milliyet<;ilik bayrag1 altmda, bazan Turanc1hk ad1 altmda, 

bazan da Arap §Ovenizmi ad1 altmda ortaya <;Ikanlmi§tlr. Baz1 kerre 
e deg1~ik adlar altmda ve degi§ik cephelerden one siiri.ilmii§tiir. Ama 

hepsi de tek Allah'a inanarak tevhid akidesi altmda birle§mi& alan is
Lim cemiyetini par<;alay1p oolmeyi hedef alrm§tlr. .. En so nunda dur
mak nedir bilmeyen kiifiir balyozlan altmda ve insafs1zca serpilen ze
hirli fikir aynhklan yiiziinden 'bu temel kaide sars1lmaya ba§lami§ ve 
c,nun yerini uydurma kudsal putlar almaya ba§lami§tlr. Ve durum o 
hale gelmi§ ki, bu kudsal putlara kaq1 <;Ikanlar, bagh bulundugu mil-
etin dininden donmii§ veya ya§ad1g1 i.ilkenin menfaatlanna ihanet 

etrni§ olarak kabul edilmi§tir .. . 

Tarihte benzeri bulunmayan e§Siz islam cemiyetinin iizerine otur
dugu sars1lmaz kaideyi y1k1p dag1tmak isteyen ve bunun i~in var gii
cliyle <;ah§an ve hala da gah§makta alan en biiyiik dii§man karargah1 
ise, pis yahudilerin karargah1 olmu§tur. Onlar, h1ristiyan toplumunu 
}'lkmak i~in kavmiyetgilik silah1ru denemi§ler ve bunda ba§anh ol
mu§lardir. H1ristiyan toplumunu <;e§itli kavimlere ay1rmi§lar ve her 
kavmin kendisine hak kilisesi olmasl gerektigini soyleyerek tefrika <;1-
karml§lardlr. Boylece yahudi 1rkm1 gevreleyen h1ristiyan hisarlanm 
j'lkml§lar sonra da aym oyunu islam kaleleri igin denemeye kalkml§
ardlr. Ve bunda da maalesef ba§anh olmu§lardir. 

Sonra islam kalelerine kar§l hlristiyanlar da ayru oyunlan dene
~ler ve Jillarca islam diinyasma kavmiyet tohumunu a§Ilamak i<;in 
~ah§ml§lardir. Qe§itli renkten, dilden ve kavimden tek bir bayrak al
tmda toplanml§ bulunan miisliimanlan, ge§it ge§it kavimlere ve Irk
ara bOlmii§ler ooylece hagh sava§lan esnasmdaki kinlerini ve ihtiras-
anru doyurmu§lardlr. Boylece hagh A vrupa'hlar islam i.ilkelerini so

miirgeler haline getirmi§lerdir. Ne zaman Allah izin verirse o zaman 
yeni bir islam cemiyeti dogar ve islami esaslara istinad ederek bu 
sahte ve igreng putlan birer birer devirir .. . 

V - Son olarak §llnU da soyleyelim ki, insanlar yalruz ve yalmz 
akide birligi etrafmda toplanmadan asla ve kat'a putgu cahiliyyetin 
icoleliginden kurtulamazlar. <;unkii bu temel kaide etrafmda birle§il
meden yalruz ve yalmz Allah'm dinine baglanmak tam olarak miim
klin olamaz .. . 

Bir tek mukaddes varhk olmahd1r ve bunun dl§mda y1gmlarca 
kudsal varhk ortaya siiriilmemelidir ... Meydanda birle§tirici bir tek 
~aret olmahd1r, birkag ge§it i§aretler siiriilmemelidir ortaya ... Biitiin 
insanlann yoneldigi tek bir k1ble bulunmahdlr ve k1bleler, yonler de
gi§ik ve ge§it <;e§it olmamahdlr. 
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Putc;ulugun tek bir c;e§idi yoktur ... Ta§tan yontulmU§ heykcllere 
tapmmak veya mitolojik tannlarm varllgm1 kabul etmek bir putc;u
luk c;e§ididir... <;ok degi§ik §ekillerde kar§1m1za <;;1kabilir putc;uluk ... 
Ta§ nas1l degi§ik §Ckiller alabilirse putlann da c;ok degi§ik §ekilleri 
olabilir. Adlan ve §anlan ne olursa olsun, mitolojik tannlann ve kud
sal varhklann birc;ok c;e§itleri vardn· ... 

Elbette k.i islam, insanlan ta§tan yontulmu§ veya mitolojiden <;;1-
kanlmi§ putlara tapmmaktan men'edip de Irkc;Ihk, vatanda§llk ve cin
siyet putunun eline tesJim edecek degildi... Bunlara benzer insanlann 
ugrunda dogti§ttikleri c;e§itli putlara taptuacak degildi. .. islam, butun 
bunlarm yerine yalmz ve yalmz Allah'a tapmmaya ve O'na kul olma
ya c;ag1rmi§tlr ... 

Bunun ic;in zaten islam tarih boyu insanhg1 iki gruba ayirffii§
tir .. . 

a - Son peygamber gelene kadar gelmi§ gec;mi§ btittin peygam
berlerin ve onlara tabi olanlann meydana getirdigi musltimanlar gru
bu ... 

b - Bir de tarih boyu c;e§itli §ekillerde ve adlar aitmda gelmi§ 
gec;mi§ bulunan putc;ularm ve putlann te§kil ettigi mtisltiman olma
yanlar grubu ... 

Hak Teala islam ummetinin tarih ic;inde bagh bulundugu toplu
lugu bildirirken onlan btitun peygamberlere tabi olan ummetlerle bir
likte zikretmi§ ve durumlanm ac;Iklad1ktan sonra §6yle buyurmu§tur : 
((I§te sizin milletiniz bu bir tek millettir, ben de sizin Rabb1mz1m. Oy
leyse Bana ibadet ediniz)) ... 

Araplara demiyor ki : Sizin milletiniz Arap milletidir, ister mus
ltiman olsun ister gayr-i muslim ... Yahl'tdilere de demiyor ki : Sizin 
milletiniz israil veya ibrani milletidir ... iran'li Selman' a, senin mille
tin iran milletidir, Bizans'll Suheyb'e senin milletin Bizans milletidir, 
Habe§'li Bihll'e senin milletin Habe§ mill.;tidir, dememi§tir. Aksine 
Arap, Acem, Bizans'li, Habe§'li mtisltimanlann hepsine birden ((sizin 
milletiniz gerc;ek manada mtisliiman alan Musa, Harlin, Ibrahim, Lut, 
Nuh, Davud, Siileyman, Eyyub, ismail, idris, Ztilkif, zunnun, Zekeri
ya, Yahya ve Meryem gibi zevatm bPgh bulundugu islam milletidin> 
demi§tir. 

I§te Allah'm bildirdigi islam iimmeti bunlardir. Kim, Allah'm c;iz
digi yoldan ba§ka bir yola stirtiklenmek isterse gitsin. Ama musluman 
olmad1gm1 da soylesin ... Kendisini Allah' a teslim etmi§ bulunan biz 
miislumanlar, Allah'm belirttigi islam milletinden ba§ka hie;; bir mil
let tan1m1yoruz .. . ~tiphesiz ki Allah, en dogru si:izu sayler ve 0, en iyi 
htikmti verir .. . 
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Nt1h pey,gamberin k1ssasmm bize verdigi ilhamlarla ilgili olarak 
dininin temel meselelerinden birisi olan akide meselesiyle ala

bu kadarhk a~lklamayi yeterli bulmuyoruz. (Seyyid Kutub, Fi 
.ll'il-Kur'an, VIII, 185-192) 

----------oQo----------

50 - Ad'a da karde~leri Hud'u gonderdik. 0 dedi ki: 
y kavmim; Allah'a ibadet edin, O'ndan ba~ka ilah1n1z 

:oktur, yoksa sadece yalan uyduran kimseler olursunuz. 
51 - Ey kavmim; ben sizden bunun iQin bir ucret is

emiyorum. Benim ucretim, yalruz beni yaratana aittir. 
llilruz ermiyor mu? 

52 - Ey kavmim; Rabb1n1zdan magfiret dileyin, son
O'na tevbe edin kisize gokten bol bol yagmu.r gonder

m, kuvvetinize kuvvet kats1n. Ve suQlular olarak don
eyin. 

Ad Kavmi ve Hud Peygamber 

Allah Teala buyurur ki: Ad'a da, onlara tek ve ortag1 olmayan Al
<s.h'a ibadeti emretmesi, uydurmu§ olduklan ve ilah isimleri yaki§

:.ud.J.khn putlardan men'etmesi i~in karde§leri Hud'u gonderdik. 0 da 
Jnlara ha'ber verdi ki, bu nasihati ve Allah'tan tebligi kar§Illgmda on
. rdan herhangi bir ucret istememektedir, o sevab1m ancak kendisi-

. yaratan Allah'tan dilemektedir. 0 demi§ti ki: c(Akllmz ermiyor mu? 
cretsiz olarak dunyada ve ahirette sizin salahm1za olana ~ag1ram an

armyor musunuz?» Sonra onlara gec;mi§ gunahlanm ortecek istigfar 
·•e gelecekleri hakkmda da tevbe ile emretti. Kim, bu s1fatla nitelen-
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mi§ olursa; Allah Teala onun nzklm geni§letip i§lerini kolayla§tmr ve 
onun durumunu muhafaza eder. Bu sebepledir. ki Allah Teala: ((Size 
gokten bol bol yagmur gondersin ... » buyurmU§tur. Bir hadiste §oyle . 
buyurulur: Kim, istigfara yapi§Ir ve devam ederse; Allah Teala her 
bir uziintuden ona bir ferahhk, her bir s1kmtidan bir ~lkl§ yolu kllar 
ve onu hi<; ummad1g1 yerden nz1klandmr. 

53 - Onlar dediler ki Ey _Hud; sen bize apa~ak bir 
biirhanla gelmedin, senin sozunden dolay1 ilahlarrmlZI 
terkedemeyiz ve sana inanmay1z. 

54 - ilahlarmuzdan biri seni fena c;arpml§, demek
ten ba§ka bir §ey de soylemeyiz. Dedi ki : Dogrusu ben, 
Allah'1 §ahid tutuyorum. Siz de §ahid olun ki; sizin Al
lah'tan ba§ka ~irk ko~tugunuz ~eylerden ben uzag1m. 

55 - Hepiniz birlikte tuzak kurun bana. Sonra da 
hie; m usaade etmeyin. 

56 - Ben, sadece benim de, ~izin de RabbmlZ olan 
Allah'a tevekkiil ettim. Yuriiyen hie; bir canh yoktur ki, 
0, alnmda.n tutmas1n. Elbette dogru yoldad1r benim Rab
bim. 

Allah Teala onlarm, peygamberlerine §6yle dediklerini haber va
rir: Ey Hud; sen bize dav~ria delalet edecek apa~lk bir burhanla gel
medin. Senin mucerred <Conlan terkedin.» soziinle biz ilahlanm1z1 
terketmeyiz ve sana inamp seni dogrulamaYIZ. <<ilahlanm1zdan biri 
seni fena ~arpml§.>> demekten ba§ka bir §ey de soylemeyiz. Onlar di
yorlardi : ((ilahlanm1zdan biri onlara ibadeti men'etmen onlan ayip
laman sebebiyle senin akhm bozmu§ ve seni delirtmi§ samyoruz.» 0 
da ·dedi ki : Dogrusu ben, Allah'1 §ahid tutuyorum. Siz de §ahid olun 
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sizin Allah'tan ba§ka O'na §irk ko§tugunuz biitiin e§lerden ve put
an ben uzag1m. Hepiniz; siz ve gerc;ek iseler ilahlarm1z birlikte tu
kurun bana. Sonra da goz ac;1p kapayacak kadar bile miisaade et

eyin. 

Allah Teala: ccBen, sadece benim de, sizin de Rabbm1z olan Al
ah'a tevekkiil ettim. Yiiriiyen hie; bir canh yoktur ki 0, alnmdan tut

m.» buyurur ki; bunlarm hepsi O'nun kahn, hiikiimranhgl altm
dlr. 0, hiikmiinde asia zulmetmeyen Adil, Hakim'dir. Muhakkak ki 

. dogru yoldad1r. Velid Ibn Miislim'in Salvan tbn Amr'dan, onun da 
yfa' ibn Abd el-Kelaf'dan rivayetine gore; o, ccYiiriiyen hie; bir canll 

=oktur ki, 0, alrundan tutmasm. Elbette dogru yoldadlr benim Rab
>> ayeti hakkmda der ki: Kullal!mn almlarmdan (ba§larmm on 

unlarmdan) tutar. Mii'min kulu kar§Ilar,. Oyle ki onun ic;in bir 
barun c;ocuguna oldugundan daha §efkatlidir. Kafir ic;in ise §oyle 

uyrulur : cc·Ey insan, keremi bol Rabbma kar§l seni ne aldattl?>> (In
tAr, 6) 

Bu makam onun, onlara getirdiginin dogruluguna ve onlarm fay
ve zarar vermeyen, aksine i§itmeyen ve gormeyen bir cans1zdan 

·ret, sevemeyen ve dii§man olamayan putlara ibadetlerinin batll ol
uguna kesinlikle delalet eden yiice bir huccet ve biirharu ic;ine al

adlr. Ibadetin sadece kendisine tahsisine hak kazanan ancak ve 
cak tek . ve ortag1 olmayan, miilkiin elinde oldugu, tasarrufun ken
ine ait. oldugu Allah't1r. Hie; bir §ey yoktur ki O'nun miilkii, kahn 

e hiikiimranhg1 altmda olmasm. O'ndan ba§ka ilah ve O'nun di§m
Rab yoktur. 

57 - Yiiz c;evrnrseniz, bilin ki; ben size neyi bildir
ek ic;in gonderildimse onlan bildircifm. Rabbrm, yerini-
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:ae siZJden b~ka bir kavmi de getirebilir. Ve siz cna bir ~ey 
yapamazsm1z. Dogrusu Rabb1m, her ~eyi haklnyla koru
yandlr. 

58 - · Emrimiz gelince; Hud'u ve 'beraberindeki mu'
minleri tarafrm1zdan bir rahmetle kurtardlk. Onlan kat1 
bir azabtan kurtardlk. 

59 - Ad da, Rablannm ayetlerini bile bile inkar et
tiler. Peygamberlerine isyan ettiler. Ve her inadc;a zorba
run emrine uydular. 

60 - Bu dunyada da, k1yamet giinunde de la'nete 
ugrad1lar. Bilin ki : Ad Rablann1 inkar ettiler. V e yine 
bilin ki; Hud'un kavmi Ad, Allah'm rahmetinden uz::tk
l~tl. 

Hud onlara demi§ti ki : ~ayet size getirmi§ oldugum tek ve orta
gi olmayan Rabbm1z Allah'a ibadetten yiiz ~evh-ecek olursamz, mu
hakkak ki Allah'm beni kendisiyle gondermi§ oldugu risaletini si:ae 
teblig etmemle aleyhinize huccet konulmU§ olur. Rabb1m yerinize siz
den ba§ka ve yegane O'na ibadet edip, O'na §irk ko§mayan bir mil
leti de getirebilir ve size ald1rmaz. Siz ona, onu inkar etmenizle hi~ bir 
zarar veremezsiniz. Aksine bunun vebali yine .size doner. Dogrusu Rab
blm her §eyi hakk1yla koruyand1r. Kullarmm soz ve i§lerine §ahiddir 
ve onlan hakk1yla muhataza eder de onlara bunlarm tam kar§1hgm1 
verir. Eger i§ledikleri haytr ise ·bulacaklan haytr, kotilliik ise bulacak
lan kotiiliiktiir. 

Allah Teala: «Emrimiz gelince ... » buyurur ki; bu, k1s1r (yagmur 
getirmeyen ve nebatatl dollemeyen) riizgard1r. Allah Teala, sonuncu
lanna kadar onlan helak buyurmU§, Hud ve ona tabi olanlan rahme
ti, lutfu ile ~ok ag1r i§kencelerden kurtarmi§tlr. 

«Ad da, Rablanmn ayetlerini bile bile inkar ettiler, Allah'm pey
gamberlerine isyan ettiler.» Zira bir peygamberi inkar eden; biitiin 
peygamberleri inkar etmi§ olur. Zira kendisine imamn vacib olmas1 
yoniiyle onlardan hie; birinin arasmda bir fark yoktur. Ad kavmi, Hud'u 
inkar etmi§ ve onu inkar etmeleri biitiin peygamberleri inkar etme mev
kiinde kabul edilip bununla bir tutulmu§tur. «Her inadc;1 zorbanm 
emrine uydular.» Dogru yoldaki peygamberlerine tabi olmay1 birak
tllar da her bir inadc;1 zorba.nrn emrine uydular. Bu sebepledir ki bu 
diinyada hem Allah'm, hem de her am§larmda Allah'm inanan kul
lanmn la'netine ugradllar. K1yamet giinii de biitiin varllklann huzu-
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runda onlara: «Bilin ki Ad Rablanm inkar ettiler ... » diye -nida edi
lecektir. Si.iddi der ki : Ad'dan sc,nra gonderilen hi~ bir peygamber 
yoktur ki onun diliyle onlara la'net edilzni§ olmasm. 

·:-:: • ·' .......... -' ~ ..... \ ·/:!{r.. \ ',." .,... (- -"'~("' '/ / _,..' 
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61 - Semud'a da karde~leri Salih'i gonderdik. Ey 
kavmim; Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan bru;ka tann
mz yoktur. O'dur sizi yeryii.zunden yaratlp oray1 i'mar 
etmenizi isteyen. Magfiret dileyin O'ndan, sonra da tev
be edin. ~iiphesiz Rabb1m, size yalnndlr, kabul edendir, 
dedi. 

Semud Kavmi ve Hz. Salih 

Allah Teala buyurur ki : «Semud'a da karde§leri Salih'i gonder
dik ... » Bunlar Tebuk ile Medine arasmdaki H1cr §ehirlerinde oturur
lardl. Ad'dan sonra olup Allah Teala onlardan, karde§leri Salih'i pey
gamber olarak gondermi§ti. Onlara yegane Allah'a ibadeti emretti. Bu 
sebepledir ki §byle buyurur: «O'dur sizi yerytizunden yaratan .. . >> Sizi 
ilk once O'ndan yaratml§, babamz Adem'i orada halketmi§tir. O'dur 
sizi yerytiztinti i'mar edenler k1lan ve siz onun tirtinlerini yeti§tirip 
allyorsunuz. Ge~mi§ gtinahlanmz i~in O'ndan bajp§lanma dileyin. 
Sonra gelecekte yapacaklanmz hususunda O'na tevbe edin. §tiphesiz 
Rabb1m, size yakmd1r, kabul edendir. Allah Teala ba§ka bir ayette ise 
~yle buyurur : «Kullanm sana Beni sorarsa, §tiphesiz ~i, Ben ~ok ya
kmlm. Bana dua edince Ben, o dua edenin duasma kar§Ihk veririm.>> 
(Bakara, 186). 
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62 - . Dediler ki : Ey Salih, aram1zda bundan once 
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kendisinden iyilik beklenmi~ kimseydin sen. Simdi kal-. 
k1p da babalanmizin taptlklarma tapmaktan bizi vazge
c;irmek mi istiyorsun? Dogrusu, bizi c;ag1rdig1n ~eyden 
~iiphe ve endi1?e ic;indeyiz. 

63 - Dedi L : Ey kavmim; Rabb'imdan ac;lk bir deli
lim olur, bana rahmet eder ve ben de O'na ba~ kaldmr
sam s6yleyin bakahm, beni Allah'a kar~1 kim savunur? 
Bana hiisrandan ba~ka bir 1?ey kazandirmazsmiz. 

Allah Teala burada, Salih (a.s.) ile kavmi arasmda ge~en konu§
malan, ka vminin ona kar§I soylediklerinde bilgisizlik ve inad i~inde 
olduklanm zikreder. Onlar; §6yle demi§lerdi : «Ey Salih, aram1zda 
bundan once kendisinden iyilik beklenmi§ kimseydin sen. (Bu soyle
diklerini soylemezden once biz senin aklmdan iyil~ ve hay1r umar
dlk.) ~imdi kalk1p da babalanm1zm taptlklarma tapmaktan bizi vaz
g~irmek mi istiyorsun? Dogrusu, bizi ~ag1rd1gm §eyden bfi.yiik bir 
§fi.phe ve endi§e i~indeyiz. » 0 da dedi ki : «Ey kavmim; Rabb1mdan be
ni size g6nderdigi §ey hakkmda kesin bilgi ve bir bfi.rhana sahip olur
sam, bana rahmet eder ve ben de sizi Hakk'a, yegane Allah'a ibadete 
~ag1rmay1 terketmek suretiyle O'na ba§ kaldmrsam; soyleyin baka
hm, beni Allah'a kar§l kim savunur? ~ayet O'nu terketseydim, siz as
Ia bana bir fayda saglamaz ve bana hfi.srandan ba§ka bir §ey kazan
dirmazdmiz.» 

64 - Ey kaVffilm; bu, size bir ayet olarak Allah'm 
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yarattl~ di§i devedir, brrak1n onu da Allah'm topragin
da otlasm. Ona kotu maksadla dokunm.ay1n. Yoksa siz, 
pek yakm bir azaba ugrarsiiDZ. 

65 - Buna ragmen onu kesip devirdiler. 0 zaman : 
Yurdunuzda uc; gun daha kalm. Bu; yalanla:pmayacak 
bir sozdur, dedi. 

66 - Emrimiz gelince; Salih'i ve beraberindeki mii' 
minleri, tarafrmizdan bir rahmet ile azabdan ve 0 guniin 
rusvayhgmdan kurtard!k. Dogrusu Rabbm Kavi' dir, 
Aziz'dir. 

67 - Zulmedenleri bir <;Ighk tuttu. Olduklan· yerde 
diz ii:stu c;okuverdiler. 

68 - Sanki orada hie; ya§amami§lard!. Bilin ki; Se
mud, Rablanru inkar etmi§lerdi. Ve yine bilin ki; Semud, 
Allah'm rahmetinden uzakla§tl. 

Bu klssa hakkmda yeteri kad~r bilgi . A'rat suresinde (ayet, 
73-78) ge~mi§ti ki burada tekrarma gerek gormiiyoruz . . Tevfik Al
lah'tandlr. 

69 - Elc;ilerimiz ibrahim'e mujdelerle gelmi§ : Se
lam, demi§lerdi de o; Selam, demi~ ve beklemeden onlara 
k1zartllnn§ bir buzag1 ikram etnli§ti. . 

70 - Ellerinin ona uzanmad!gnn gfuiince, durumla-
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nn1 begenmecli ve ic;ine korku dii11tii. Korkma, biz Lut 
kavmine gonderildik, dediler. 

71 - Kans1 ayakta idi. Bunun iizerine gilldii. Biz de 
ona ishak'I, ishak'1n ard1ndan Ya'kub'u miijdeledik. 

72 - Vay ba111ma gelenler, ben mi doguracagrm? 
Ben kocam1~ biri, ~u erim de bir ihtiyar iken. Dogrusu bu, 
~WJilacak bir ~ey, decli. 

73 - Dediler ki : Allah'tn i11ine mi 11WJars1n ey evin 
han1m1? Allah'tn rahmeti ve bereketleri sizin iizerinize
dir. 0, Hamid'dir, Mecid'clir. 

Hz. ibrahim'e Gelen El~iler 

Allah Teala, el~ileri ola"l. meleklerin Hz. Ibrahim'e miijdelerle gel
diklerini: haber veriyor. Meleklerin ona ishak'1 miijdeledikleri soylen
mi§tir. Ba§ka bir gorii§e gore ise; onlar, Lut kavminin helaki miijde
sini getirmi§lerdir. Bunlardan birinci gorii§e Allah Teala'mn: <<ibra
htm'in korkusu dinip de miijde kendisine ula§mca; Lut kavmi hak
kmda bizimle tartl§maya giri§ti.» (Hud, 74) ayeti de delalet etmek
tedir. Melekler geldikleri zaman; selam demi§ler, o da onlara; selam 
size, diye mukabele etrni§ti. Beyan alimlerinin ifadesine g()re; Hz. ib
rahim'in vermi§ oldugu selam, meleklerin selammdan daha giizeldir. 
Zira ibrahim'in selam1, ciimlede merfu' olarak getirilmi§tir ki; arap 
dilinde merfu' olma durumu, siibut ve devama delalet eder. 

<<Onlara semiz bir buzag1 ikram etmi§ti.» Ibrahim ~abucak gitmi§, 
onlara yiyecek getirmi§ti ki; bu, k1zdmlm1§ ta§ta klzartllffil§ bir bu
zagl idi. Bu mana ibn Abbas, Katade ve bir ~oklarmdan rivayet edil· 
rni§tir. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette §Oyle buyurmaktad1r: 
<<Hemen ailesine giderek semiz bir buzag1 getirmi§, onlarm oniine sii
riip : Yemez misiniz? demi§ti.n (Zariyat, 26-27). Bu ayet-i kerime bir
~ok yonlerden miisatirlik adabml i~ermektedir. 

Allah Teala: <<Ellerinin ona uzanmad1gm1 goriince; durumlanm 
begenmedi ve i~ine korku dii§tii.» buyurur ki, elbette meleklerin 
yemege kar§l bir arzulan ve istekleri yoktur ve onlar yemek de 
yemezler. Bu sebepledir ki Hz. Ibrahim, onlarm getirdiginden yiiz ~e
virme hallerini ve biitiiniiyle uzakla§malanm gordiigu zaman, onlann 
durumlarm1 begenmemi§ ve iGine korku dii§mii§tii. 

Siiddi der ki: Allah Teala Lut kavmine melekleri gonderdiginde; 
melekler, gen~ erkekler §eklinde yiiriiyerek gelmi§ler ve ibrahim'in 
yanma inerek ona miisafir olmu§lardl. Hz. Ibrahim onlan goriince, on-
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lara ta'zimde bulunmu§ ve hemen ailesinin yanma giderek onlara se
rniz bir buzagi getirmi§, onu kesmi§, sonra k1zgm ta§larda k1zartm1§ 
ve onlara ikram ederek onlarla birlikte oturmu§tu. Sarre, ayakta on
lara hizmet ediyordu. Allah Teala bu am §6yle anlatlr : Hamm1 ayak
taydl ve Ibrahim oturmu§tu. Ibrahim onlara ikram etmi§ ve yemez 
misiniz? demi§ti. Onlar : Ey Ibrahim, biz bir yemegi ancak ilcreti ~- :
kabilinde yeriz, demi§ler, Hz. tnrfth!.:'ll : Mul~akkak ki bunun i.icret i 
vard1r, demi§ti. Melekler: Bunun iicreti nedir? diye sormu§lar. 0 : 
Ba§mda Allah'm ismini zikredersiniz, sonunda da Allah'a hamdecer
siniz, demi§ti. Hz. Ibrahim, onlarm ellerinin yemege uzanmad1g1m gor
di.igiinde; onlann durumlanm begenmedi. Onlann yemediklerlni o-6-
ri.ince onlardan korktu, i<;ine bir korku dil§til. Shre Ibr?.him'e bak t1. 
0 meleklere !kramda bulunmu§. kendisi ayakta onlara hizmet edi:,ror
du. Giildil ve §6yle dedi : ~u mtisafirl erimizc ~a§1i 1r; onlar;;. ta'zimde 
bulunarak bizzat kendimiz hizmc1 ediyoruz, onlar i.sc: biziG1 y~megi

nuzi yemiyorlar. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ali ibn Htiseyi11'in ... Osm2;J. IbP Mih
.an'dan Ibn\him'in miisafirleri hBkkmdaki rini.yetine f_r orc; o, §(Jyle 
demi§tir : Onlar, dort ki§iydiler : CilJril, Mikail, israfil ve Rafftil. Ra \'i 
Nuh ibn Kays der ki : NiU1 i bn Ebu ~ecldad'm sanchgma gore onlar, 
ibrahim'in yanma girdiklerinde; Hz. Ibrahim onlara bir buzag'l ikram 
etmi§ti. Cibril buzag1y1 kanad1yla mesllei.mi§ ve buzag'l kalk1p 91karak 
annesine kavw~mu~tu. Buzaguun annesi de evdeydi. 

Allah Teala melekleriu : <(Korkma .. ·'' dedik.lerini haber verir. Ya
ni onlar §6yle demi§lerdi : Bizden korkma, biz Lut kavmh1i helak et
mek ilzere gonderilmi§ melekleriz. Bunun uzennc Sane onlann helak 
olacag1 mujdesine gulmil§tu. Zira onlann fesud1 <;ok, ku.ttir ve inad
lan §iddetli idi. i§te bu gulmesi sebebiyle Sarre, limit kesildikten son
ra 90cuk mujdesiyle mukatatlandmlml§tlr. Katade der ki : Sarre gill
mil§ ve gaflet i<;indelerken bir kavme azabm gelmesine §a§Inl§tl. 

Allah Tea.la : <<Bunun uzerine gtildu. Biz de ona ishak'1, ish:lk'm 
ardmdan Ya'klt!J· u mti.ideledik.>> buyurur. ibn Abbis'tan ri\'tl.yetle Av-

fi; ayetteki ( ~ ) kcJinh....:ll1; hay1::: giirLtU, .<:Cklind.; U.lll:il11l§tll·. 

Muhammed i bn Kays u~r ki : ~a11v ~i.\lmi..\~t:!r. 7 1:t\ o, onl:1rm (me
leklerin) Lut kan11inin yap::tgt.::~ Li.n.lenm yaplll<\k istediklerini san
ffil§tl. Kelbi : Sarre, ibrahim'deki korkuyu gordugu i\in gulmti§ttir, 
der. Her ne h.adar ibn Cerir, MuP.ammed ibn Kaj s vc h.elbi 'nin bu 
ac;1klamalaru11 onlm·a kadar \'aran isnad1 ile rivayet ediyor ise de son 
derece zay1f olup hie; bir §ekilde iltifat edilemez. En dog·n:sm~u .\llah 
bilir. Vehb ibn Munebbih : o, ancak ishak ile mtijdelendigi ic;in gitl-
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mti§ttir, der. Ancak bu da ayetin akl§ma muhaliftir. Zira ayette a~Ik
c;a gorulmektedir ki; mujde, onun gelmesinden sonrad1r. «Biz de ona 
ishak'1, ishak'm ardmdan Ya'kub'u mujdeledik.» Yani onu oyle bir 
~ocukla mujdeledik ki; o ~ocugun da ~ocugu, devam1 ve nesli olacak
tlr. Ya'kub, ishak'm ~ocugudur. Nitekim Allah Teala Bakara suresin
deki ayette §Oyle buyurur: «Yoksa Ya'kO.b'a olum geldiginde siz ora
da m1yd1mz? Hani o, ogullanna: Benden sonra neye ibadet edecek
siniz? demi§ti. Onlar da : Senin ilahma ve atalarm ibrahim'in, is
hak'm tek ilah1 olan Allah'a ibadet edecegiz. Ve O'na teslim olmU'§UZ, 
demi§lerdi.» (Bakara, 133). Bu ayeti delil olarak alanlar, Hz. ibrahim' 
in bogazlayacag1 oglunun ismail oldugunu, bu c;ocugun ishak olma
smm mumkun olmad1gm1 soylerler. Zira kendisi hakkmda mujde ve
rilen ve Ya'kO.b'un kendisi i~in dogacag1 mujdelenen ishak'tir. Henuz 
vlicO.du va'dedilen Ya': .. O.b isminde ~ocugu olmami§ken ve kii~iik bir 
c;ocuk iken Hz. ibrahim onu bogazlamakla nasll emrolunabilir? Al
lah'm va'di haktir ve onda di:inme olmaz. 0 halde bu durumda ishak' 
m bogazlanmasmm emredilmesi mumkun degildir ve neticede bogaz
lanmasi emredilenin, ismail oldugu ortaya ~1kar. Bu istidlal son dere
ce giizel, s1hhath ve a~1kt1r. Allah'a hamdederiz. Allah Teala bu ayet-i 
kerime'de Sarre'nin §i:iyle dedigini hikaye eder: ((Vay ba§Ima gelenler, 
ben mi doguracag1m? Ben kocaffil§ biri, §U erim de bir ihtiyar iken.» 
Allah Teala Sarra'nm ne yapt1gm1 Zariyat suresinde §i:iyle hikaye eder: 
<rBunun uzerine zevcesi, hayretle seslenerek di:indii, yuziinu kapaya
rak: K1s1r bir kocakan, dedi.» (Zariyat, 29) . Nitekim kadmlar, §a§
kinlik halinde si:iz ve i§lerinde bOyle davramrlar. Melekler : Allah'm i§i
ne mi §a§arsm ey evin hamm1? Allah'm i§ine §a§ma. Zira 0, bir §eyin 
olmas1m istedigi zaman ona; ol, der ve o da hemen oluverir. Buna §a§

ma. Sen c;ocuktan kesilmi§ bir ihtiyar ve kocan ya§ll bir ihtiyar dahi 
olsa muhakkak ki Allah Teala diledigine gu~ yetiricidir, dediler. Ve 
§Oyle devam ettiler: «Allah'm rahmeti ve bereketi sizin uzerinizedir. 
0 Hamid'dir, Mecid'dir.» Muhakkak ki Allah Teala butUn i§lerinde 
Hamid, sozlerinde ise Mahmud'dur. S1fatlannda ve zatmda temcid 
olunmu§tur. Bu sebepledir ki Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde riva
yet edildigine gore; sahabe :Sana selam1 bildik, ey Allah'm el~isi, se
nin uzerine dua naslld1r? diye sormu§lardi. ~oyle buyurdu: Ey Al
lah'Im, ibrahim ve ibrahim ailesine dua buyurmu§San, Muhammed ve 
Muhammed ailesine de dua buyur. Nas1I ibrahim'in ailesini mubarek 
kilmi§San, Muhammed ve Muhammed ailesini de mubarek kll. Mu
hakkak ki Sen; Hamid'sin, Mecid'sin, deyiniz. 
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74 - ibrahim'in korkusu gec;ip de mujde kendisine 
ula~Inca; Lut kavini hakk1nda bizimle tarti~maya giri~ti. 

75 - Dogrusu i'brahim; yumu~ak huylu, c;ok ic;li ve 
kenditsini Allah' a vermi~ bir kimseydi. 

76 - Ey ibrahim; bundan vazgec;, zira Ra:bb1n1n fer
mani gelmi~tir. Onlara muhakkak geri c;evrilmeyecek bir 
azab gelmektedir. 

Allah Teala, bu ayetlerde de Hz. ibrahim'den haber veriyor. Me
lekler onun ikram ettiginden yemediklerinde gonliine bir korku dii§
mii§tii. Bu korkusu gidip de melekler onu ~ocukla miijdeleyip Ltit kav
minin helakini haber verdiklerinde onlarla konu§maya ba§lami§tl. 
Olay1 Said ibn Ciibeyr bu ayetin tefsirinde §6yle anlatlr : Cibril ve 
yamndakiler Hz. i'brahim'e geldiklerinde ona : Muhakkak ki biz, §U 

koyiin ahalisini helak edicileriz, demi§lerdi. ibrahim onlara : Siz i~in
de ii~ yiiz mii'min olan bir koyii mii helak edeceksiniz? diye sormu§. 
Onlar : Hay1r, demi§ler. i~inde kirk mii'min olan bir koyii mii helak 
edeceksiniz? diye sormu§, onlar; haYir, demi§ler. Otuz, demi§, onlar 
be§e ula§mcaya kadar hep haYir, demi§ler. Ne dersiniz; orada bir tek 
miisliiman ki§i olsa oraYI helak eder misiniz? diye sormu§ ve onlar yi
ne hay1r, demi§ler. i§te bu s1rada ibrahim (a.s.) : Muhakkak ki ora
da Lut var, demi§ ve onlar : Orada olam biz iyi biliriz, karlSl di§mda 
onu ve B.ilesini muhakkak kurtaracag1z ... demi§ler ve ibrahim susup 
gonlii huzur bulmU§. Katade'nin soyledikleri buna yakmdir. ibn is
hak §oyle Have eder: Ya orada bir tek mii'min varsa ne dersiniz? di
ye sormu§, onlar; hay1r, demi§lerdi. Hz. ibrahim: ~ayet orada Lut 
varsa; onunla onlardan azab ahkonulup geri ~evrilir, demi§ ve onlar 
da : Biz orada olam en iyi bilenleriz, demi§lerdi. 

Allah Teala, «Dogrusu ibrahim; yumu§ak huylu, ~ok i~li ve ken
disini Allah'a vermi§ bir kimseydhn ayetinde bu giizel Sifatlarla ibra
him'i ovmektedir ki; bunlarm tefsiri, daha once (Tevbe suresinin 114. 
ayetinde) ge~mi§ti. Allah Teala: «Ey tbrahim; bundan vazge~, zira 
Rabbmm fermam gelmi§tir .. . » buyurur ki, onlar hakkmda kaza ye-
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rini bulmu~. onlann helaki ve sue; i~leyen kavimlerden gevrilmeyen 
Allah'm baskmmm ba~lanna gelmesi sozti hak olmll§tur. 

77 - Elc;ilerimiz Ltlt'a gelince; onlarm gelmelerinden 
endi$eye dii$tii, c;ok sikildi ve : I$te bu c;ok c;etin Lir gun
dur, dedi. 

78 - Kavmi On9. kO$a kO$a geldi. Daha once de kotu 
i$ler i$lerlerdi. Ey ka vmim; i$te k1zlarrm, bunlar sizin ic;in 
daha tenlizdir. Allah'tan korkun da musafirlerin onunde 
beni rezil etmeyin. Ic;inizde akh erer bir kimse de yok mu
d11r? dedi. 

79 - Dediler ki ~ Senin k1zlannla bizim bir ilgimizin 
olrnadig1n1 biliyorsun. Sen, ne istedigimizi de bilirsin. 

El~ilerimiz Lut'a Geldiginde 

Allah Te~la haber veriyor ki; elc;ileri oh:m melekler Lut kavmini 
Allah'm o gece helak buyuracagrm Hz. :!:brahim'e haber verip bildir
dikten sonra Hz. Lut'a geldiler. Soylendigine gore Hz. ibrahim'in ya
nmdan aynld1ktan sonra Hz. Lut (a.s.), kendin~ ait bir arazide -ba§
ka bir rivayete gore evinde- oldugu s1rada ona geldiler. Onlar, Allah 
Teala'nm bir imtihfmr olarak -·ki ytice hikmet ve huccetler Allah'm
d;r - son dcrece gtizel yl.izlti. gene; §eklinde ona geldiler. Hz. Lut, onla
rm gclmelerindcn emh§eye dti~tti, son derece sikildi ve §ftyet onlan 
mti.safir etmez ise kavminden birinin onlan mtisafir edip onlara bir 
kotti.ltik yapacaklanndan korktu da : ((i§te <;>ok ~etin bir gun, dedi.n 
ibn Abbas ve bir ~oklan derler ki : imtiham ve musibeti ~ok bir gtin. 
Zira Hz. Lut, onlan mtidfl.faa mecburiyetindc kalacagim anlad1 ve bu 
ona ~ok ag1r geldi. 

Hud, • 

arazi 
dl, 0 
§oyle 
larda 
ztinti 
kilde 
lard!. 

sma 
Lut't 
diye 
Kavr 
ve: I 
dan 
onla1 
mtisa 
safir 
kmdl 
Sl <;1] 

«Kav 
sevin 
lerhi 
dekr 
larm: 
lann 
lara 
tekin 
sanla 
ic;:in 
siniz. 
konu 
tan 
mzi; 
sarh< 
Bu a 
ic;:in 
iimm 
dugu 
mi,~ti 

lara 



Hud, 77-79) HADlsLERLE KUR'AN-I XERIM TEFStRi 3969 

Katade'nin anlattlgma gore; melekler Hz. Lut kendine ait bir 
arazide iken geldiler ve Ona musatir oldular. Hz. Lut onlardan utan
ch, onlerinde yurudu ve yolda donup gitmelerini hissettirir bir halde 
§oyle dedi: Allah'a yemin olsun ki ey gen9ler, yeryuztinde halk1 bun
lardan daha habis bir yer bilmiyorum. Sonra biraz ytirudu ve bu so
ztinu onlara dort kere tekrarlad1. Katade der ki: Peygamberleri bu §e
kilde §ehadette bulunmad1k9a, onlan helak etmemekle emrolunmu§
lardl.. 

Siiddi der ki : Melekler, Hz. :tbrahim'in yanmdan Lut'un kasaba
sma dogru yola 91ktllar. Gece yans1 Sedom nehrine ula§tllar. Orada 
Lut'un su ta§Iyan bir k1z1m gordtiler_ de: Ey k1zcag1z, bir ev var m1? 
diye sordular . . Klz : Ben size gelinceye kadar yerinizde durun, dedi. 
Kavminin onlara bir §ey yapmasmdan korkmu§tu. Babasma geldi 
ve : Ey babacigim, §ehrin kap1smda gen9lere rastlad1m, ytizleri onlar
dan daha guzel kim.s_e g6rmemi§tim. Sakm ka vmin Onlan ele ge9irip 
onlara bir ahlaks1zllk yapmasm, dedi. Lut'un kavmi onun, erkekleri 
mtisatir etmesini yasaklami§ ve: Yolumuzdan 9ekil, erkekleri biz mu
safir edecegiz, demi§tiler. Melekler Hz. Lut'a geldiklerinde, ailesi hal
kmdan ba§ka kimse onlann geldigini bilmiyordu. Ancak Lut'un kan
SI 91klp kavmine haber verdi de ko§a ko§a ona geldiler. Allah Teala : 
«Kavmi ona ko§a ko§a geldi.» buyurur ki; onlar gen9lerin gelmesine 
sevin9lerinden ko§a kO§a ona gelmi§lerdi. «Daha once de kotu i§ler i§
lerl ' rdi.» Bu onlarda adeta 'bir huy haline gelmi§ti ki zaten bu hal
deluken azab onlan yakalami§tlr. Lut onlara : «Ey kavmim; i§te klz
lanm, bunlar sizin i9in daha temizdir.>> deyip onlara kavminin kadm
lanm gostermi§ti. Peygamber, ummeti i9in baba mesabesindedir. On
lara dunya ve ahirette kendileri i9in en faydall olam gi:istermi§ti. Ni
tekim ba§ka bir ayette zikredildigine gore; onla.ra §i:iyle demi§ti : «in
sanlar arasmda erkeklere mi yakla§Iyo.r:sunuz? Ve Rabbrmzm sizin 
i9in yarattlg1 e§leri b1rak1yor musunuz? Hay1r, siz aznn§ bir kavim
siniZ.>> (~uara, 165-166). Allah Teala ba§ka bir ayette aralarmda §U 
konU§malarm ge9tigini zikreder : «Biz seni elalemin i§ine kan§mak · 
tan (erkekleri mtisatir etmekten) men'etmedik mi? dcdiler. Alacaksa
mz i§te bunlar benim k1zlanm, dedi. Senin omrune andolsun ki, onlar 
sarhO§luklan i~inde muhakkak serseri bit halde idiler.>> (Hicr, 70, 72) . 
Bu ayet-i kerime'de ise o, §i:iyle demi§tir : «i§te kizlanm, bunlar sizin 
i9in daha temizdir.» Mucahid; Hz. Lut'un k1zlan olmadigim, onlann 
timmetinden oldugunu, zira her peygamberin ummetinin babas1 ol
dugunu sayler. Bu a91klama, Katade ve bir 9oklarmdan rivayet edil
mi§tir. ibn Cureyc der ki: Onlara kadmlarla evlenmeyi emretmi§, on
lara zina yolunu gostermemi§tir. Said ibn Cubeyr .dE~ §Oyle der: 0, 

Tefs ir, c. VIII F . 249 
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kavminin kadmlanru ka.sdetmi§tir ki; onlar, peygamberin kizlan, o 
da kavminin babas1d1r. Ahzab suresinin altmc1 ayetinin kiraetlerin
den birisi §Oyledir : «Peygamber, mu'minler ic;in kendi oz nefislerin
den daha evladir. Onun e§leri ise onlarm anneleridir. 0 da onlann ba
basidir.» (Ahzab, 6) . Rebi' ibn Enes, Katade, Suddi, Muhammed ibn 
ishak ve ba§kalarmdan da boyle rivayet edilmi§tir. 

«Allah'tan korkun da mlisafirlerin onlinde beni rezil etmeyin.>> 
Kadmlanruzla yetinme emrini kabul edin. ((ic;inizde akh erer bir kim
se yok mudur?» Kendisine haytr olan, emrettigimi kabul edecek, ya
sakladigimi birakacak bir kimse yok mu? Onlar §Oyle dediler: «Senin 
kizlarmla bizim bir ilgimizin olmad1gm1 biliyorsun?» Sen iyi bilirsin 
ki bizim kadmlanmiza ihtiyacimiz ve onlara kar§I bir i§tiharmz yok. 
<~Sen, ne istedigimizi de bilirsin.» Bizim erkeklerden ba§ka 'bir arzu
muz, maksad1rmz yok, sen bunu biliyorsun. 0 halde bu sozu bize tek
rarlama ihtiyacm1 nereden duyuyorsun. Suddi der ki: Onlar: «Sen, 
ne istedigimizi de bilirsin.» so·zleriyle kendilerinin sadece erkekleri is
tediklerini belirtmi§lerdir. 

i1~J~ "'B:;~~~,;;~c\''~®~· ~f-.·0~'--:\""'\~0-;~~, J~\
0

\S~ .. "" ..... ·- .,.. 'Y .. ~ ~.~ ..... ' (.j) ).>.J J .J . J '.)' 
j, , ~ :>C ~ I / ' 

o >..-t;;\~~ ,:/i\~(,:\~~\o~} ." ~."..""'1"';,\ :" .. cf".M o \; 
~- • ... tl' v "' , .1' ~ J~ v; ~ , ; , . ~ 

I , " } -" 

® 
-" ~"' ..-... ) / 
~ .. ~(".\\:,;aH''.., •/ ~ \ 

-P· .. ~c J-: c A-A~r~. 
80 - Ke~ki size yetecek bir kuvvetim olsayd1. V eya 

saglam bir yere siginsaydim, dedi. 
81 - Dediler ki : Ey Lut; biz Rabb1nm el9ileriyiz. On

lar sana ili~emeyece:kler. Bir ara geceleyin ailenle birlik
te yola 91k. Kann1n d1~1nda kimse geri kalmas1n. Dogrusu 
onlann ba.~ma gelecek olan onun da ba~Ina gelecektir. 
Onlann b~1na gelecek sa.bahleyindir. Daha sabah yak1n 
degil mi? 

Allah Teala peygamberi Lut (a.s.) dan haber vererek buyurur ki: 
Muhakkak ki Lut (a.s.) onlan: «Ke§ki size yetecek bir kuvvetim ol
saydl. .. » sozuyle tehdid etmi§tir. Yani ke§ke size yetecek 'bir kuvve
tim olsaydi da sizi ceza.landirmi§ olsaydun, bizzat kendim ve a§iretim 
size gerekenleri yapsaycllm. Bu sebepledir ki Muhammed .ibn Amr ibn 
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Alkame kanahyla ... Ebu Hiireyre'den rivayet edilen bir hadiste Allah 
Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§tur : Allah Lut'a rahmet eylesin, mu
hakkak ki o saglam bir yere s1gmmi§tl. -Bununla Hz. Peygamber Al
lah'! kasdediyor- Allah Teala ondan sonra hie; bir peygamber gonder
memi§tir ki onu, kavminden kalabahk 'bir grup ic;inde gondermi§ ol
masin. 

I§te o esnada inelekler kendilerinin ona Allah'm elc;ileri oldukla
nm·, kavminin kendisine ili§emeyeceklerini haber verdiler ve: <cEy 
Lut; biz, Rabbmm elc;ileriyiz. Onlar sana ili§emeyecekler.» dediler, ge
cenin sonunda ailesini yiiriitmesini, ailesinin arkasmdan, onlan yii
riiterek kendinin de gitmesini emrettiler. Dediler ki : «Kimse geri kal
masm,.>> Yani onla.rm (kavminin) ba§ma gelenleri i§ittiginde iiziicii, 
rahats1z edici o sesler sizi iirkiitmesin. Aksine yolunuza devam edin. 
«Kansmm dl§mda ... » Bir ~oklan; ayetin bu k1smmm, olumlu mana
dan istisna oldugunu, «Geceleyin ailenle birlikte yola <;lk.» emrinden 
istisna edildigini soylerler. :i:bn Mes'ud, ayeti bu §ekilde okumu§ ve· 
ayetteki ( . .!t!,..l ) kelimesini mansub olarak okumu§tUr. Zira bu is
tisna, olumlu bir manadan istisna edilmi§ olup bu goril§te olanlara 
gore bu kelimenin mansub okunmas1 vacibtir. Dig.er kari' ve nahivci-
ler ise; ayetteki ( .!,lj~,.l } kelimesinin, «Kimse geri kalmasm.>> klS
mmdan istisna edildigini soyleyip, bu kelimenin merfu' ve mansub 
okunmasmm caiz oldugu goril§ilndedirler. Bunlar Lut'un kansmm on
larla beraber <;1ktlg1m sarsmt1y1 duyunca arkasma dondiigiinii, «Vah 
kavmim.» dedigini, gokten ba§ma bir ta§ gelerek onu Oldiirdiigiinii 
anlatlrlar. 

Sonra melekler ona bir miijde olmak iizere kavmin helakinin ya
km oldugunu haber verdiler. Zira o, kendilerine : Onlan hemen he
lak edin, demi§; onlar da: «Onlann helak olma zamam sabahleyindir. 
Sabah yakm degil mi?» demi§lerdi. Lut'un kavmi kap1da durmu§ ve 
sanki oraya baglanmi§lardl. Onlar her bir taraftan oraya ko§a ko§a 
gelmi§lerdi. Lut kap1da durmu§, o:qlarla miicadele ediyor, onlan men'
ediyor ve ic;inde bulunduklan halden onlan nehyediyordu. Onlar ise 
onun (bu sozlerini) kabul etmiyorlar, bilakis onu tehdid ediyorlardJ. 
I§te bu s1radc.. Cibril (a.s.) kar§llarrna <;Iklp yiizlerine kanad1 ile vur
du ve gozlerini kor etti. Dondiller ve yollanm bile bulamad1lar. Nite
kim Allah Teala §6yle buyurur : «Andolsun ki, onlar miisafirlerine ko
tilliik yapmay1 kasdetmi§lerdi. Biz de gozlerini kor ettik. Azab1m1 ve 
tehdidimi tadm.» (Kamer, 37). Ma'mer'in Katade'den, onun da Hu
zeyfe :i:bn Yemman'dan rivayetine gore; o, §6yle anlatmi§: Ibrahim 
(a.s.), Lut kavmine gelir ve §oyle derdi : Azabma ugramannz i<;in 
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Allah sizi bundan men'etmedi mi? Onlar kendisine itaat etmediler, ta 
ki haklarmda yaz1Ian vaktine ula§mca melekler Lut'a ula§tllar. 0 
kendine ait bir yerde t;all§Iyordu. Onlan musafir olmaya davet etti. 
Dediler ki: Bu gece biz senin miisafirleriniz. Allah Teala Cibril'e, Lut 
onlarm aleyhinde u~ defa l?ehadette bulununcaya kadar onlara azab 
etmemekle emretmi§ti. Lut onlan miisafir olmaya ~atird1gmda kav
minin yapmakta oldugu kottilugii zikretti, bh· sure onlarla beraber 
yiirudu, sonra onlara donup: Bu kasaba ahalisinin ne yapmakta ol
duklanru biliyor musunuz? Yeryiizunde onlardan daha §erlisini bil
miyorum. Sizi nereye getureyim? Kavmime mi? Onlar Allah'm yara
tlklarmm en §erlileri iken, dedi. Cibril meleklere donup : Bunu mu
hafaza ediniz, bu birinci, dedi. Lut, onlarla bir sure daha yuriidu. Ka
sabamn yolunun yansma geldiklerinde, kasaba halk1run onlara bir 
kottiluk yapmasmdan korktu, onlardan utand1 ve: Bu kasaba halkl
mn ne yapt1gm1 bilmiyor musunuz? Yeryuzunde onlardan daha §erli
sini bilmiyorum. Muhakkak ki benim kavmim Allah'm yarattlklan
nm en §erlisidir, dedi. Cibril meleklere donup : Muhafaza ediniz; bu 
ikinci, dedi. Evin kap1sma ula§tlgmda onlardan utancmdan ve onla
ra (kavminin bir kottiluk · yapmasmdan) kor~arak aglad1 ve : Muhak
kak ki benim kavmim Allah'm yarattlgmm en §erlisidir. Bu kasaba 
ahalisinin ne yapmakta oldugunu bilmiyor musunuz? Yeryuzunde bun
lardan daha §erli bir kasaba halk1 bilmiyorum, dedi. Cibril meleklere : 
Muhafaza ediniz; bu u~, azab hak oldu, dedi. (Eve) girdiklerinde kotu 
J.htiyar kadm (kans1) gitti, yiiksek bir yere 91kt1 ve elbisesiyle i§aret 
verdi. Gunahkarlar kO§arak ona geldiler ve: Ne haber var? dediler. 
Dedi ki : Lut'a oyle bir kavim miisafir old~ ki yiizu onlardan daha gu
zelini, kokulan onlardan daha ho§ olamm asia gormedim. KO§arak ka
piya geldiler. Lut onlan kap1da kar§1lad1 ve uzun uzun onlarla muca
dele etti. 0 i~erde, digerleri di§arda idiler, Onlara Allah'm ad1m ve
rip : ((i§te k1zlanm, bunlar sizin ir;in daha temizdir.» dedi. 

Melekler kalktl ve kap1y1 kapad1. Cibril, onlann cezalandmlmasl 
ir;in izin istedi de Allah Teala ana izin verdi. Oldugu (asli) §ekli ile 
semaya yukseldi. Kanadm1 ar;tl. -Ci'bril'in iki kanad1 vard1r. Kanad1 
uzerinde dizi dizi incilerden tuyler vard1r. On di§leri parlak, aim a~1k, 
sar;lan mercan gibi, siyah klvircik sar;hd1r. 0, kar gibi bembeyaz inci
dir, ayaklan ye§ile ~alar-. Dedi ki: ccEy Lut; biz, Rabbmm elr;ileriyiz. 
Onlar sana ili§emeyecekler.» Ey Lut, kap1dan ~ekil ve bizi onlarla ba§
ba§a b1rak. Lut kap1dan ~ekildi, Cibril ~1klp kanadm1 yay& ve kana
diyla onlarm yuzune oyle ·bir vuru§ vurdu ki gozlerini yard1, kor ol
dular. Yolu bilemediler ve evlerini bulamad1lar. Sonra Lut, o gece aile
sini goturmekle emrolundu da §oyle buyuruldu: ((Bir ara geceleyin 
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enle birlikte yola ~Ik.» Muhammed' Ibn Ka'b, Katade ve Siiddi'den 

e bunlarm bir benzeri rivayet edilmi§tir. 

82 - Emrimiz gelince; oran1n ustunii altma getirdik 
ve iizerine y1g1n YJ.gm sert t~lar yagd1rdlk. 

83 - Ki bu ta~lar, Rabb1n1n katlnda i~aretlenmi~tir. 
Bunlar zalimlerden hi<; bir zaman uzak olmayacaktlr. 

Allah Teala buyurur ki: «·Emrimiz gelince; --ki giine§ dogarken
dir- oramn -sedom'un--:- iistiinii altma getirdik.» Allah Teala ba§
K.a bir ayette §i:iyle buyurur: «Onlara giydirdigini giydirdi.. .>> (Necm, 
54). Yani onlann iizerine siccil'den ta§ yagciirdik. Siccil kelimesi, Fars
~ olup ~amurdan ta§ anlammdad1r. Bu a~1klama Ibn Abbas ve ba§
kalannmdir. Diger bazllan ise bu kelimenin iki kelimeden miite§ekkil 
oldugunu soylerler. Birinci kelime alan «Senk>> kelimesi ta§ anlamm
da, kil kelimesi ise ~amur anlammdad1r. Allah Teala ba§ka bir ayet
te §i:iyle buyurur: «Ki iizerlerine ~amurdan ta§ yagd1rahm.>> · (Zariyat, 
33) . Y'Uli ta§la§ml§ son derece katl. Baz1lan buradaki. siccil kelimesi-
nin kizartllnn§ anlammda oldugunu sayler.( ... ) 

Bazllan, ayetteki ( ~_,..a:.. ) kelimesinin : Gi:ikte. bu i§ i~in hazir
lanrm§, anlammda oldugunu si:iylerler. Ba§kalan ise bunun : Onlarm 
ba§larma inmede birbirini ta'kib eden, y1gm Ylgm, anlammda oldu
gunu si:iylemi§lerdir. Allah Teala: «Ki bu ta§lar, Rabbmm katmda 
~aretlenmi§tir. >> buyurur ki bunlar belirlenmi§, miihiirlenmi§ olup 
lizerlerinde sahiplerinin isimleri vard1r. Her ta§m iizerinde ineceg1 
kimsenin ismi yaz1lld1r. Katade ve Ikrime is~ ( ~_,..a;.. ) kelimesinin 
tokall anlannnda olduguml, onlarda klrnnzillktan bir eser oldugunu 
s6ylemi§lerdir. Anlatt1klanna gore; bu ta§lat, iilke ahalisinin iizerine 
inmi§tir. Aynca oramn ~evresindeki ki:iylere dag1lmi§ olanlarm da iize
rine inmi§tir. Onlardan birisi insanlarm yamnda konu§tugu esnada 
birdenbire gokte:h bir ta§ gelmi§ ve insanlarm arasmdan onuri tepe
sine dii§erek helak etmi§tir. Ta§, diger iilkelerde olanlan da ta'kib et
mi§ ve sonunculanna varmcaya kadar onlan helak ederek onlardan 
hie kimse kalmami§tlr. 
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Miicahid der ki : Cibrll Lut kavmini evlerinden, avlularmdan al
mi§, onlan hayvanlan ve e§yalanyla birlikte ta§IYIP kaldlrffil§ ve ni
hayet gok ehli, kopeklerinin ulumasm1 dahi i§itmi§tir. Soma onlan 
ters c;evirmi§. Onlan sag kanadmm, kanadm1 orttiigii zaman ortiilen 
k1sm1 iizerinde ta§Iffil§. Onlan c;evirdiginde onlardan ilk dii§en ayn 
olanlan olmu§. Katade der ki: Bize ula§tl~na gore; Cibril, orta (bii
yiik) kasabay1 kenarlanndan yakalami§, soma onu gokyiiziine uc;ur
mu§. Nihayet gokyiizii halk1, onlarm kopeklerinin seslerini dahi i§it
mi§. Soma birbiri iizerindelerken onlan helak etmi§. Soma alay ede
rek kavimden (ba§ka yerlere) dag1lm1§ olanlarm pe§ine dii§mii§. Ka
tade der ki: Bize anlatlld1gma gore dort kasaba olup, her kasabada 
yiiz bin ki§i varmi§. Bir rivayette ise; onlar, tic; kasaba olup biiyiik
leri Sedom imi§. Yine bize ula§tl~na gore; ibrahlm (a.s.), Sedom'un 
ba§ma (kar§ISmdaki yiiksek bir yere) c;1k1p §Oyle dermi§ : Ey Sedom, 
bu giin sana ne oldu? 

Katade ve ba§kalarmdan bir rivayette §6yle anlatlhr : Bize ula§
tl ki Cibril (a.s.) .sabah olunca kanadm1 ac;mi§, onlarm arazisini ic;in
deki saraylan, hayvanlan, ta§lan ve agac;lanyla, ic;inde olan §eylerin 
biitiiniiyle yerden koparmi§, soma onlan kanad1 ic;inde toplaYIP kat
lann§, sonra onlan diinya semasma c;1karm1§. Nihayet gokyiizii sakin
leri, insanlann ve kopeklerin seslerini i§itmi§ler. · Onlar, dart bin kere 
bin ki§i (4 Milyon) imi§ler. Sonra onlan ters c;evirip, ters c;evrilmi§ 
halde yeryiiziine donderip birbirleri iizerine atmi§, onlan alt iist et
mi§ ve iistlerine sert ta§lar yagd1rm1§. Muhammed ibn Ka'b el-Ku
razi der ki: Lut kavmi be§ kasabada idiler; Sedom - ki bu en biiyiik
tiir- , Sa'be, Sa've, Asre ve Doma. Cibril bunlan kanadma yiiklemi§, 
yiikseltmi§ ve nihayet dilnya gogiiniin ahalisini kopeklerinin uluma
sim ve tavuklanmn seslerini i§itmi§ler. Sonra onlan yiizleri iizeri c;e
virmi§ ve sonra da Allah Teala , onlarm iizerine ta§ yagd1rm1§tlr. Al
lah Teala : «Ulkelerinin iistiinii altma getirdik. Uzerlerine sert ta§ yag
dirdik.» (Hicr, 74) buyurur ki; Allah Teala onu (Sedom'u) ve c;evre
sindeki §ehirleri helak buyurmu§tur. 

Siiddi der ki : Lut kavmi, sabaha eri§tiklerinde Cibril inmi§, yedi 
kat yerden yeryiiziinii sokiip koparmi§, onu ta§Iyarak gage ula§tlrmi§. 
0 kadar ki diinya semas1 halk1, kopeklerinin ulumalanmn ve horoz
lannm seslerini i§itmi§ler. Sonra onlan ters c;evirip oldtirmii§. i§te Al
lah Teala'mn : <rAltl iistiine gelen kasabalan da o kaldmp c;arptl.» 
(Necm, 53) sozii budur. Yeryilziine dii§tiigiinde olmeyene gelince; Al
lah Teala, o yerin altmda iken iizerine ta§ yagd1rm1§tlr. Yeryiiziinde 
onlardan dag1lm1§ olanlarm ise koylerde pe§ine dii§iilmii§; birisi ko
nu§urken ta§ gelmi§ ve onu oldiirmii§. i§te AJlah Teala'mn «Ve iizer-
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lerine (koylerde) sert ta§lar yagdirdik.» kavli budur. Siiddi boyle soy
lemi§tir. 

Allah Teala: «Bunlar zalimlerden hi~ bir zaman uzak olmayacak
tlr.» buyurur ki bu ceza ve azab zulumlerinde onlara benzeyenlerden 
hi~ bir zaman uzak olmayacaktlr. Siinenlerde ibn Abbas'tan rivayet 
edilen merfu' bir hadiste §6yle buyurulur: Lut kavminin yapt1gm1 ya
pam buldugunuz zaman, hem yapam ve hem de yap1lam oldiiriiniiz. 
Kendisinden rivayet edilen bir kavlinde imam ~afii ve alimlerden bir 
grup bu hadisle amel ederek evli olsun veya olmasm livata yapamn 

· oldiiriilecegi g6rii§iindedirler. imam Ebu Hanife ise onun once yiik
sek bir yerden atlhp, sonra ta§lanacagi g6rii§iindedir. Nitekim Allah 
Teala Lut kavmine bOyle yapmi§tlr. En dogrusunu Allah Teala bilir. 

84 - Medyen'e de karde~leri Suayb'l yollad1k. Dedi 
ki : Ey kavmim; Allah'a kulluk edin, O'ndan ba~ka ilahi
niz yoktur. Olc;iiyii tartly1 eksik tutmay1n. Ben, sizi iyi bir · 
halde, refah ic;inde gori.l.yorum. Ve sizi azabla ku~atacak 
bir giinden korkuyorum. 

Medyen Hallu ve ~uayb Peygamber 

Allah Teala : «Medyen'e de karde§leri ~uayb'I yollad1k.>> buyurur. 
Bunlar araplardan bir kabile olup Hicaz ile ~am arasmda Mean iilke
sine yakm ve onlarla tamnan, adma Medyen denilen bir yerde oturur
lardl. Allah Teala onlara ~uayb'I yollad1. ~uayb, neseb yoniinden on
larm §ereflilerinden idi. Bu sebepledir ki : <<Karde§leri ~uayb'1 yolla
dik» "buyurmU§tur. Onlara yegane Allah'a ibadet etmelerini emretmi§, 
Ol~ii. ve tartiy1 eksik tutmaktan onlar1 men'etmi§tir. ~oyle demi§ti: 
<rBen sizi (mai§et ve nzkmda) iyi bir halde, refah i~inde goriiyorum.» 
Allah'm haramlanm i§lemeniz sebebiyle i~inde oldugunuz §eylerin siz
den sokiiliip almmasmdan «Ve sizi azabla ku§atacak ahiret yurdun
daki bir giinden korkuyorum.» 
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85 - Ey kavmim; ol~uyu ve tarhy1 hakkaniyetle ye
rine getirin. !nsanlara e§yalanni eksik vermeyin, yeryfr
zunde bozgunculu:k ya.parak karl§lkhk ~lkarmayln. 

86 - Iman ediyorsan1z, Allah'1n geri b1rakhg1 sizin 
i.~in daha hay1rhd1r. Sonra ben sizin iizerinizde bir koru
yucu da degilim. 

~uayb (a.s.) once onlan, insanlara verdikleri zaman olc;u ve tar
tlyl eksik tutmaktan men'etmi§, sonra ise verine ve almalannda ada
letle i:il~u ve tartiy1 tam tutmalanm emretmi§, yeryuzunde fesada ko§
maktan onlan men'etmi§tir. Onlar yol keserlerdi. 

Allah Teala : ((Allah'm geri b1raktlg1 sizin ic;in daha hayirhdir.» 
buyurur. ibn Abbas der ki: Allah'm nzk1, sizin ic;in daha hayirhdir. 
Allah'm verecegi nz1k sizin insanlara eksik vermenizden daha hayir
lldir, demi§tir. Rebi' ibn Enes : Allah'm tavsiyesi (vasiyyeti) sizin ic;in 
daha hayuhd1r, derken; Miicahid : Allah'a itaat sizin ic;in daha hayir
hdir, demi§, Katade de : Allah'tan olan nasibiniz, sizin ic;in daha ha
yuhdlr, demi§tir. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de §oyle der : 
Helak azabda, kalma (geride b1rak1lan) ise rahmettedir. Ebu Ca'fer 
ibn Cerir der ki : Allah'm geri b1raktig1 sizin ic;in daha hayJrhdir. 01-
c;ii ve tartlyi t~m tuttuktan sonra kalan kar sizin ic;in insanlarm mal
lanm almamzdan daha hay1rhd1r. Bu ac;1klama, ibn Abbas'tan riva
yet edilmi§tir. Ben de derim ki : Bu, Allah Teala'nm : ((De ki : Mur
dann c;oklugu ho§unuza gitse de; murdarla temiz bir olmaz.» (Maide, 
100) ayetine benzemektedir. Yoksa ben sizin uzerinizde bir koruyucu 
degilim. Ben sizi murakebe edici ve koruyucu degilim. Bunlan insan
lann sizi gormesi ic;in degil, bilakis Allah ic;in yapm1z. 
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87 Dediler ki : Ey Suayb; senin rnamazm IDl bize 
babalanmizm taptlklarm1 ve mallanmtzl diledigimiz gibi 
kullanmannzt men' ediyor? Sen, dogrusu akh b~mda, yu
mw;ak huylu birisin. 

Onlar -Allah onlan kahretsin- alay yollu ona diyorlardi ki : Ey 
~uayb, senin namazm m1 -A'me§ : Senin Kur'an'm rru? diye a~Ikh
yor- bize . babalanmtzm taptig1 putlan ve mallanmizi diledigimiz gi
bi kullanmarruzi men'ediyor? Yani biz senin soziin uzerine mi ol~u ve 
tartiyt . eksik tutmay1 btrakacagiz? Onlar bizim mallanm1z; onlarda 
biz diledigimizi yapanz. 

Senin namazm m1 bize babalanrruzm taptlklanm birakmamiZI 
emrediyor? ayeti hakkmda Hasan der ki : Evet, Allah'a yemin olsun 
ki onun namaz1 babalarmm taptiklanm birakmalanm onlara emre
diyor. Sevri: «MallarimiZI diledigimiz gibi kullanmarruzi men'ediyor.» 
ayetinde zekati kasdettiklerini sayler. 

ibn Abbas, Meym1n ibn Mihran, ibn Cureyc, ibn Eslem ve ibn Ce
rir'in soylediklerine gore onlar ~Allah d'ii§Illanlan- «Sen, dogrusu 
akli ba§mda, yumu§ak huylu birisin.l> sozunu alayvari .sOyluyorlardi. 
Allah onlan kahretsin ve rahmetinden uzakla§tlrsm ki, oylece de yap
mi§tlr. 

88 - Dedi ki : Ey kavmim; ben Rabbtmdan apac;tk 
bir delil iizere iken 0, bana kendisinden gi.izel bir nztk ih
san etmi~se ne dersiniz? Size· yasakladtgrm ~eylere ayktn 
hareket etmek istemem. Giiciimiln yettigi kadar islah et
mekten ba~ka bir istegim yoktur. Ba~arrm ancak Allah'
tandrr. O'na tevekkiil ettim ve O'na yoneliyonim. 

~uayb onlara diyor ki : Ey kavmim; (ben kendisine ~agnldigtm 
h~1susta) Rabb1mdan apa~_;1k bir delil (ve basiret) uzere iken 0, bana 
kendisinden guzel bir nz1k ihsan etmi§Se ne dersiniz? Burada gfizel 
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nz1k ile peygamberligin kasdeclildigi de, helal r1zkm kasdedilcligi de 
soylenmi§tir ki, her ikisine de ihtimali vard1r. 

Sevri «Size yasaklad1g1m §.eylere aykm hareket etmek istemem.» 
ayetinde der ki : Size bir §eyi yasaklay1p da sizden gizli olarak, gizli 
sakh yerlerde ona aykm hareket etmem. Nitekim Katade de, «Size 
yasaklad1g1m §eylere aykm hareket etmek istemem.)) ayetinde §6yle 
diyor : Sizi bir i§ten men'edip de ben onu i§leyecek degilim. Size em
redip yasaklad1klanmda gucum yettigince ve butun guctim ve taka
bmla sizi 1slaha c;ah§maktan ba§ka bir · amacrm yoktur. istediklerim
de hakka isabet etmede ba§anm ancak Allah'tandir. Butun i§lerimde 
O'na guvendim. Ve ona yonelip donuyorum. Bu ac;IklamaJI Mucahid 
ve ba§kalan yapmi§lardir. 

imam Ahmed der ki : Bize Affan'm ... Hakim ibn Muaviye'den, 
onun da babasmdan rivayetine gore, karde§i MAlik : Ey Muaviye, Mu
hammed kom§ulanrm ald1, ona git, muhakkak ki o seninle konu§ur 
ve seni tamr, demi§ti. §oyle anlatlyor : Onunla birlikte gittim. Dedi 
ki : Kom§ulanmi bana b1rak. Onlar musluman olmu§lardL (Hz. Pey
gamber) ondan yuzi.inu c;evirdi de o ofkeyle kalkti ve: Allah'a yemin 
olsun ki eger sen bOyle yaparsan insanlar senin bir §ey emrettigini ve 
ona aykm hareket ettigini samrlar, dedi. 0 konU§Urken ben onu ~e
kiyordum. Allah Rasulu (s.a.) buyurdu ki: Ne diyorsun? §oyle dedi: 
Allah'a yemin olsun ki, sen eger bOyle yaparsan; insanlar senin bir 
§ey emrettigini ve buna (emrettigine) aykm hareket ettigini samrlar. 
Allah Rasulu : Gerc.;ekten bunu soylerler miydi? §ayet ben bunu yap
mi§Sam bunun vebali ancak banachr, onlara bundan bir vebal yoktur, 
buyurdu. Kom§ulanm ona gonderdiler. · 

Yine Ahmed der ki : Bize Abdurrezzak'm ... Behz ibn Hakim'den, 
onun babasmdan, onun da dedesinden rivayetine gore; o, §Oyle anlat
mi§br : Hz. Peygamber (s.a.) benim kavmimden baz1 kimseleri bir 
tohmet ytiztinden yakalami§ ve hapsetmi§ti. Kavmimden birisi Allah 
Rasulu (s.a.) hutbe okurken gelip : Ey Muhammed kom§ulanml ni-
9in hapsediyorsun? dedi. Allah Raslllu (s.a.) ona cevab vermedi de o: 
Muhakkak ki baz1 kimseler: Sen bir §eyi yasakhyorsun ·ve yalmz ba
§ma onu yap1yorsun, diyorlar, dedi. Hz. Peygamber (s.a.) : Ne soylu
yor? buyurdu. Ben, Allah Rasulu onun sozuni.i i§itir de kavmine bed
dua eder ve bu bedduadan sonra ebediyyen felah bulamazlar korku
suyla aralanna laf kan§tlrmaya ba§ladim. Allah .RasulU (s.a.) sozu
ne devam etti de nihayet onun ne dedigini anlad1 ve §6yle buyurdu : 
Gerc;ekten onu soylediler mi - onlardan birisi gerc;ekten boyle soyle
di mi?- Allah'a yemin olsun ki §ayet yapmi§Sam bu onlara degil, · 
benim uzerime bir vebaldir. Koffi§ulanm serbest birakimz. 
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Yine bu kabilden olmak uzere imam Ahmed §U hadisi rivayet 

er: Bize Ebu Amir'in .. . Ebu Hamid ve Ebu Esid'den rivayetine gO
re; Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Benden bir soz i§ittiginiz 
zaman kalbleriniz bilir, tarur, size yumu§ak gelir, kendinize onu ya
km goriirseniz; 'bilin ki o soze en lay1gm1z benim. Benden bir soz i§i-

P de o sazden kalbiniz ho§nud olmaz ve sizler ondan nefretle uzak
l~u, kendinizden onu uzak gorurseniz; bilin ki o soze sizin en uzagl
ruz benim. Bu hadisin isnad1 sahihtir. Ayru isnad ile MUslim : Sizden 
biriniz mescide girdiginde : Ey Allah'1m, bana rahmetinin kap1lanm 
~; mescidden <;:lktlgmda ise: Ey Allah'1m, ben senden fazlasm1, ih-

sfuuru isterim, desin, hadisini tahric etmi§tir. Yukardaki hadisin an
arm -en dogrusunu Allah bilir- §6yle olmalld1r : Benden size bir 
haYir ula§tlg1 zaman bilin ki ona en lAYigm1z benim. Her ne ki ho§
amlmaz; ona sizin en uzagm1z benim. Size yasaklad1g1m §eylere ay
km hareket etmek istemem. 

Katade'nin Azra'dan, onun Hasan el-Urani'den, onun Yahya ibn 
el-Bezzar'dan, onun da Mesruk'tan rivayetine gore; bir kadm, ibn 
Mes'ud'a gelip: Sen sa~ma sa~ ekleyeni (peruk takaru) men mi edi
yorsun? diye sormw} ve o; evet, demi§tir. Kadm: Fakat belki senin 
itadmlanndan baz1smda da vardlr, degil mi? demi§ ve ibn Mes'ud 
~yle cevab vermi§ : 0 halde salih kulun vasiyyetini ben muhafaza et
memi§ olurum: Size yasaklad1g1m §eylere aykm hareket etmek ist.e
mem. 

Osman ibn Ebu ~eybe'nin Cerir'den, onun da Ebu Siileyman'dan 
rivayetine gore; o, §6yle demi§tir : Orner ibn Abdiilaziz'in i~inde emir 
ve yasak bulunan mektuplan ·bize gelirdi. Sonunda §6yle yaz1hyd1 : 
Bunlardan ancak salih kulun dedigi gibisi olmu§tur: «Ba§anm ancak 
Allah'tand1r. O'na tevekkiil ettim ve O'na yoneliyorum.» 

89 - Ey kavmim, bana kar~1 gelmeniz; Nlih kavmi
nin, Hud kavminin, Salih kavminin ba~1na gelen felake
tin benzerini, sak1n ba~1ruza getirmesin. Lut kavmi de siz
den pek uzak degildir. 
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90 Rabb1ruzdan magfiret dileyin, sonra da tevbe 
edin O'na. Dogrusu benim Rabb1m, Rahim' Vedud'-
dur. 

~uayb onlara der ki: Ey kavmim, bana kar§I gelmeniz; bana dii§
manhk ve kin beslemeniz sizi ic;:inde bulundugunuz kiifiir ve fesadda IS
rara siiriiklemesin. Boyle yaparsamz Nuh, Hud, Salih ve Lut kavim
lerinin ba§ma gelen musibet ve azabm bir misli sizin de ba§ln1Za ge
lir. Katade, «'Ey kavmim, bana kar§I gelmeniz ... fela.ketin benzerini 
sakm 'ba§Imza getirmesin.>> ay~tindeki ( j\.4..!. ) kelimesini: Benden 
ayn olmamz, §eklinde Siiddi ise : Bana olan dii§manhgm1z sebebiyle 
sap1kl1k ve kiifiirde devam ederseniz, onlarm ba§ma gelen azab, sizin 
de ba§ln1za gelir. §eklinde a~1klam1§tlr. ibn Ebu Hatim der ki: Bize 
Muhammed ibn A vf'm. .. Ebu Leyla el-Kindi'den rivay~tine gore; o, 
§oyle anlatlr : Efendimin hayvamm (binitini) tutmu§ onunla bera
berdim. insanlar, Osman ibn Affan'm ~evresini ku§atmi§lardi. Birden 
evinden iizerimize (kar§Imiza) <;:1kt1 ve : Ey kavmim, 'bana kar§l gel-

. meniz · Nuh kavminin, veya Hud kavminin veya Salih kavminin ba§I
na gelen felaketin benzerini sakm ba§Imza getirmesin. Ey kavmim, 
beni oldiirmeyiniz. Eger siz beni oldiiriirseniz §(lyle olursunuz, dedi ve 
parmaklanm birbirine gec;:irdi. 

Allah Teala : «Lut kavmi de sizden pek uzak degildir.» ·buyurur 
ki burada zaman yoniinden uzakhgm kasdedildigi soylenmi§tir. Kata
de der ki: Onlar ancak diin sizin oniiniizde helak olundular. Bu uzak
hgm yer bak1nnndan oldugu da soylenmi§ olup her ikisine de ihtimali 
vard1r. «Rabb1mzdan ge9mi§ giinahlar ic;:in magfiret dileyin, sonra da 
gelecekte vuku bulacak kotii amellerinizden O'na tevbe edin. Dogru
su benim R.abblm; tev~ edip O'na donenler i~in Rahim'dir, Vedud'
dur.» · 

91 - Dediler ki : Ey Suayb, soyledi~lerinin c;ogunu 
anlam1yor ve seni aram1zda cidden zay1f goriiyoruz. Ta-
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raftarlarm olma:sayd1, seni ta~lardlk. Es·asen sen bizim 
yan1m1zda ::}erefli kimse de degilsin. 

92 - Dedi ki : Ey kavmim; benim taraftarlarrm size 
gore Allah'tan daha ffil ustun ki O'na Slrt c;evirdiniz? Dog
rusu Rabb1m, sizin yaptlklanmz1 ku~atmi:=Jtlr. 

Onlar diyorlar ki : Ey ~uayb, soylediklerinin 90gunu anlarmyo
ruz. Bizim kulaklanmizda sag1rhk, bizimle senin aranda perde var. Ve 
seni arannzda cidden zay1f goriiyoruz. Said ibn Ciibeyr ve Sevri'nin 
soyledigine gore; onun gozlerinde rahats1zhk vardl. Aynca Servi ona 
peygamberlerin hatibi dendigini de kaydeder. Siiddi' «Seni aram1zda 
cidden ZaYJf goriiyoruz.» ayetinde onlarm: Sen bir teksin, demek is
tediklerini sayler. Ebu Ravk der ki: Onlar bununla onun zelil oldugu
nu kasdetmi§lerdir v~ demi§lerdi ki : Zira senin a§iretin bile senin di
nin iizere degiller. 

«Taraftarlann, kavmin ve a§iretin olmasayd1; §ayet senin kav
min §eref~e bize iistiin olmasaydi, muhakkak ki biz seni ta§lardik.» 
Burada ta§lamamn; ta§ ile olacag1 da, sovme ile olacag1 da soylen
mi§tir. «Esasen sen bizim yamm1zda §erefli kimse de degilsin.» Ey kav
mim, benim taraftarlanm size gore Allah'tan daha m1 iistiin ki beni 
kavmim sebebiyle b1rak1yorsunuz da peygamberine bir kotilliik dokun
durmamzm Allah'a biiyiik ve ag1r geleceginden dolay1 beni birakmi
yorsunuz? Allah'm taraf1m arkamza attlmz, O'na s1rt ~evirdiniz, O'na 
itaatla ta'zimde bulunmad1mz? «Dogrusu Rabb1m, sizin yaptlklanm
Zl ku§atnn§tlr.» Sizin biitiin amellerinizi · 0 en iyi bilendir ve bunlar 
sebebiyle sizi mutlaka cezalandiracaktlr, dedi. 
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g1ru ve kimin yalanc1 oldugunu bileceksiniz. G6zetleyin, 
dogrusu ben de sizinle beraber g6zetleyenlerdenim. 

94 - Emrimiz gelince; ~uayb'1 ve beraherindeki ina
nanla.n, kat1m1zdan bir rahmet ile kurtardik. Zulmeden
leri de korkunc; bir ses yakalad1 ve olduklan yerde diz us
tu c;;okuverdiler. 

95 - Sanki orada hie; ya~amam1~lardL Bilin ki; Se
mud da Medyen de Allah'1n rahmetinden uzak.la~t1. 

Allah'm peygamberi ~uayb (a.s.) kavminin davetine ica.bet etme
sinden iimidi kestiginde dedi ki: «Ey kavmim, elinizden geleni yapm, 
yolunuz iizere gitmeye devam edin. -Bu §iddetli bir tehdiddir-. Ben 
de yolum ve metodum iizere gidecegim. Ahiret yurdunda kime riis
vay edecek bir azabm gelecegini ve benimle sizden kimin yalancl ol
dugunu bileceksiniz. Gozetleyin, bekleyin, dogrusu ben de sizinle be
ra;ber gozetleyenlerdenim.» Allah Teala buyurur ki: Emrimiz gelin
ce; ·~uayb'1 ve beraberindeki inananlan, katlm1zdan bir rahmet olarak 
kurtard1m. Kavminden zulmedenleri de korkun~ bir ses yakalad1. Ve 
olduklan yerde hareketsiz, sonmii§, cans1z halde diz iistii ~okiiverdiler. 
Allah Teala burada onlara korkun~ bir sesin geldigini, A'rat suresin
de bir sarsmtmm onlan yakalad1gmi, ~uara suresinde de onlara «zul
le giiniiniin azabmm» geldigini zikreder. Halbuki onlar, bir tek iim
mettir. 0 halde azaba du~g,r kaldlklan giinde biitiin bu azablar, on
lar i~in bir araya gelmi§tir. Allah Teala bu ayetlerden her birinde, so
ziin akl§Ina uygun olamm zikretmi§tir. A'rat suresinde onlar : <rEy 
~uayb; seni ve beraberindeki inanmi§ olanlan, memleketimizden ~~

kannz.» (A'rat, 88). dediklerinde, orada sarsmtmm zikredilmesi uy
gundur. Onlarm iizerinde zulmettikleri ve peygamberlerini ~1karmak 
istedikleri yer, onlan sarsmi§tlr. Burada onlar peygamberlerine kar§l 
.sozlerinde edebsizlik ettiklerinde; onlan susturacak ve sondiirecek 
korkun~ bir sesin zikredilmesi miinasibtir. ~uara suresinde ise onlar: 
«Eger sad1klardan isen bize gokten bir par~a indir.» (~uara, 187) . de
diklerinde Allah Teala (onlarm bu davram§ ve sozlerine en miinasib 
gelen azab1 zikrederek) §6yle buyurur: «Ve onlan bulutlu bir giiniin 
azabl yakaladl. Dogrusu 0, biiyiik bir giiniin azabi idi.» (~uara, 189) ' 
i§te bu son derece ince, garib (Kur'an) s1rlarmdand1r. Devamh ve GOk 
hamd, minnet Allah'ad1r. 

Sanki yurtlarmda ondan once hi~ ya§amami§lardL Bilin ki; Se
mud kavmi gibi Medyen halk1 da, Allah'm rahmetinden uzakla§tl. Se-
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mud kavmi anlarm yurtlarma kam§u, yal kesme ve kiifiirde anlarm 
benzeri alup anlar gibi arap idiler. 

96 - Andolsun ki 1-1usa'y1, a.yetlerimizle ve apa~ak 
bir delille Firavun'a ve erkan1na gonderdik. 

97 - Yine de onlar Firavun'un emrine uydular. Oy
sa Firavun'un emri hi9 de dogru degildi. 

98 - 0, klyamet gununde kavmine onculuk eder ve 
onlan ate~e goturur. Ne kotu yerdir onlann gittikleri yer. 

99 - Hem burada, hem de k1yamet gununde la'nete 
ugrat1ld1lar. Kendilerine verilen bu bag1~ ne kotu bir ba
gi~tir. 

Hz. Mtisil'yt Da Belgelerle Gonderdik 

Allah Teala Hz. Miisa (a.s.) Yl ayetleri, kesin, parlak delil ve huc
cetleri ile k1bti milleti iizerinde MlSir diyarmm krah alan Firavun 
-Allah ona la'net etsin- a gonderdigini haber veriyar. Firavun'un 
azgmhk ve sap1khkta ki yaluna ve metoduna uydular. Oysa Firavun' 
un emri ·hi<; de dagru degildi. Onda bir algunluk ve hidayet yaktu. S1rf 
bilgisizlik, sap1khk, kiifiir ve inaddan ibaretti. Onlar, nas11 ki diinya
da ana uymu§larsa; k1yamet giinii de anlarm onciileri ve reisleri alup 
anlan cehennem ate§ine gotiirecek, oliim havuzlanndan i<;eceklerdir. 
En ag1r azabdan anun nasibi elbette en c;ak alacaktir. Nitekim Allah 
Teala, ba§ka ayetlerde §i:iyle buyurur : ccFakat Firavun, peygambere 
isyan etti. Biz de anu <;ak ag1r bir cezaya ugrattlk.ll (Miizzemmil, 16) 
ccAma a yalanlay1p isyan etti. Sanra arkasm1 di:indii, ka§maya ba§Ja
dl. (Adamlanru) toplay1p seslendi ve : Sizin en yiice Rabbimz benim, 
dedi. Bunun iizerine Allah, anu diinya ve ahirette azab1yla yakaladi. 
~iiphesiz ki, bunda karkan kimseler i<;in ibret vardir.)) (Naziat, 21-26) : 
Allah Teala burada ise §i:iyle buyurur : «0, k1yamet giiniinde kavmi
ne onciiliik eder ve anlan ate§e gotiiriir. Ne ki:itii yerdir anlann gittik-
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Jeri yer.» i§te kendilerine uyulanlarm hali budur; onlar (Allah'a) do
nii§ giiniinde azablan en c;ok olacaklardtr. Nitekim Allah Tea..Ia bir ayet-i 
kerime'de : «Hepiniz ic;in katmerlidir. Ne var ki bilmezsiniz.» (A'raf, 
38) buyururken kafirlerin ate§te §oyle diyeceklerini haber verir: «Ral>
btmtz, biz biiyiiklerimize ve yoneticilerimize itaat etmi§tik, Onlar da 
bizi yoldan saptlrdtlar. Rabb1m1z onlara azabdan iki kat ver. Ve on-
Ian biiyiik bir la'netle la'netle.» (Ahzab, 67-68). 

imam Ahmed der ki: Bize Hu§eym'in ... Ebu Hiireyre'den rivaye
tine g6re; Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§tur: imr'iil-Kays cahi
liyye §airlerinin sancagm1 ate§e (dogru giderken) ta§tyandtr. 

Allah Teala: <<Hem burada, hem de ktyamet giiniinde Ia'nete ug
ratlldtlar. Kendilerine verilen bu bagt§, ne kotii bir bagt§tlr.» buyurur 
ki; onlarl, cehennem azabl ile cezalandtrmamlza ilaveten bu diinya 
hayatmda da la'nete ugratt1k. Kendilerine verilen bu bagt§ ne kotii 
bir bagt§tlr. Miicahid der ki: Ktyamet giinii de onlara bir la'net artl
rll.m§ olup i§te iki la'net budur. 

Ali ibn Ebu Talha'mn ibn Abbas'tan rivayetinde o, «'Bu bagi§ ne 
kotii bir bagt§ttr.» ayeti hakkmda §oyle der: 0, diinya ve ahiret la'
netidir. Dahhak ve Katade de bOyle sayler. Allah Teala'nm §U .c;ozii 
de boyledir : «Onlan ate§e c;agtran onderler ktldtk. Ktyamet giinii de 
yardtm · gormezler. Bu diinyada arkalarma la'neti taktik. Ktyamet gii
niinde de onlar igrenc; kimselerden olacaklardtr.» (Kasas, 41-42) Allah 
Teala ba§ka bir ayette §oyle buyurur : ((Sabah ak§am ate§e sunulur
lar. Ktyamet c;attlgt giin : Firavun'un adamlanm azabm en §iddet
lisine sokun, denir.» (Gafir, 46). 
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100 - Bunlar; o kasabanm haberleridir ki, sana an
latlyoruz. Onlann bir k1sm1 hala duruyor, bir klsm1 ise si
linip gitmi~tir. 

101 - Onlara Biz zulmetmedik, fakat onlar kendile
rine zuln1ettiler. Rabb1n1n emri gelince de Allah'1 b1rak1p 
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aptlldan ilahlan kendilerine bir fayda vermedi. Kayip-
1 anru artrrmaktan b~ka bir $eye yaramad1. 

Allah Teala bu peygamberlerin iimmetleri ile beraber haklarmda 
cereyan eden olaylan, kafirleri nas11 helak buyurup inananlan nas1l 
kurtard1gm1 zikrettiginde buyurur ki : Bunlar o kasabalarm haber
Jerindendir ki sana anlatlyorum. Onlann bir klsm1 hala ma'mur hal
de duruyor, bir k1srm ise helak olmu§, kohnele§mi§ ve silinip gitmi§
tir. Onlan helak ettigimizde biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar el
~ilerimizi yalanlamak ve onlan inkar etmek suretiyle kendi kendileri
ne zulmettiler. Rabbmm emri gelince Allah'! b1rak1p da t8.ptlklan, dua 
ettikleri putlan, ilahlan kendilerine bir fayda vermedi. Allah'm onla
n helak etme emri geldiginde onlan bundan kurtaramad1. Kaytplan
ru artlrmaktan ba§ka bir §eye de yaramad1. Miicahid, Katade ve ba§-
kalan ayetteki ( ~ ,r-i- ) k1smm1 «EksiltmesiZ>> §eklinde a<;lkla
mi§lardlr. Bu bOyledir; zira onlarm helak ve yok olmalan ancak bu 
ilahlara tabi olup onlara ibadet etmeleri sebebiyledir. i§te bu sebeple 
onlarm ba§lanna gelen gelmi§; diinyada ve ahirette onlar sebebiyle 
hiisrana ugrami&lardlr. 

102 - i$te boyledir Rabb1n1n yakalayi$1, kasabalann 
zalim halk1n1 yakalad1g1 zaman. <;unku O'nun yakalama
SI hem $iddetli, hem de ac1khd1r. 

Allah Teala buyurur ki: «Peygamberlerimizi yalanlayan o zalim 
nesilleri nas1l helak etmi§Sek, aym §ekilde onlarm benzer ve emsalle
rine de boylece yapanz. O'nun yakalamas1 hem §iddetli, hem de acik
lldir.» Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Ebu MU.Sa el-E§'ari (r.a.) 
den rivayet edildigine gore Allah Rasulii (s.a.) :Allah Teala muhak
kak ki zalime miihlet verir. Nihayet onu yakalad1g1nda asia kurtula
maz, buyum1U§ ve sonra da: ((i§te bOyledir Rabbmm yakalayi§l, ka
sabalarm zal:im halk1m yakalad1g1 zaman. <;iinkii O'nun yakalamas1 
hem §iddetli, hem de aclklldlf.ll ayetini okumu§tur. 

~ 0/ ii\ ~ / '6\'i1(J_,c;_~~/[j~}"o~~,\/~ ---=G,:.(~;:~il\';~\ 
~ .J'.. ,;).J J"' ~· ,Ji .J .. / .--:.?; L:> ~ v-: .. _, .. 

Tefsir, c. Vill F. 250 
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103 - Muhakkak ki ahiret azabmdan korkanlar ic;in, 
bunda ayet va:rdrr. 0 gun; butun insanlarm toplanacagi 
giindur ve o gorulecek gundur. 

104 - Biz o giinii, ancak belirli bir sureye kadar er
teleriz. 

105 - 0 giin gelince; Allah'1n izni olmadan kimse 
konu~amaz. Onlardan kimisi bedbaht, kimisi de bahtiyar
dir. 

Allah Teala buyurur ki: «Andolsun ki, katirleri helak etmemiz
de, peygamberlere yard1m etmemiz ve inananlan kurtarmam1zda hit; 
§Uphesiz ahiret yurdurtdaki va'dimizin dogruluguna ibretler ve ayet
ler vard1r. ~iiphesiz ki Biz, peygamberlerimize ve iman etmi§ olanlara 
hem dlinya hayatmda, hem de §ahidlerin §ehadet edecekleri gunde 
mutlaka yard1m ederiz.» (Gafir, 51). Allah Teala ba§ka bir ayette ise 
§6yle buyurur : «Rablan da pey.gamberlere vahyetti ki : Biz, zalimle
ri mutlaka helak edecegiz. Onlardan sonra yeryuziine sizi yerle§tire
cegiz. Bu, makannmdan ve tehdidimden korkanlara va'dimdir.» (ib
rahim, 13-14). 

Allah Teala burada : «0 gun onlardan hig biri kalmamak uzere 
ilkleri ve sonlanyla butUn insanlann toplanacag1 gundur.» buyurur
ken ba§ka bir ayette §6yle buyurur: «Hit; birini b1rakmaks1Z1n topla
nz onlan.» (Kehf, 47) «Ve o gorUlecek giindur.» o, oyle buyiik bir 
gundiir ki; butUn melekler orada haz1r bulunur, biitlin peygamber
ler orada toplarur, insan, cinni, ku§ ve vah§i hayvanlan lie toptan bu
tiin yaratlklann toplanacag1 bir giindiir. Onlar hakkmda zerre ag1r
llg1 zulmetmeyen Adil hukiim verir. ~ayet bir tek iyilik dahi olsa onu 
kat kat artmr. 

<cBiz o gunu, ancak belli bir sureye kadar erteleriz.» ~1yametin 
kopmas1ru ancak §U sebeple geciktiriyoruz : Adem'in neslinden saYill 
insanlann vucuda gelmesi husftsundaki Allah'm sozii, kazas1 ve ka
deri kesinle§mi§tir. Allah Teala onlar it;in belli bir siire koymu§tur. 
Sure sona erip Adem'in ziirriyetinden t;Ikmalan takdir buyurulmU§ 
olanlarm varllklan tekamlil ettigi zaman Allah Teala k1yameti kopa
nr. Bu sebepledir ki : «Biz o giinu, ancak belirli bir siireye, muvakkat 

ve 

uze 

Or 
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miiddete kadar erteleriz.» buyurmu§tur. Bu sure ne artar ve ne 
eksilir. 0 giin gelince; Allah'm izni olmadan kimse konU§arnaz. 0 

gelince -ki, klyarnet giiniidur- Allah'm izni olmadan kimse ko-
~maz .. Allah Teala ba§ka ayetlerde §oyle buyurur : ((0 gun ruh ve 
lekler saf halinde duracaklard1r. Rahman'm izin verdiginden ba§
an konu§8.lllazlar. 0 da dogruyu sayler.» (Nebe', 38), ((Sesler Rah

mAn'm heybetinden kisilrni§tlr ve sen f1slltldan b~ka bir §ey i§itrnez-
. .•> (Taha, 108). Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde, Allah Rasulu 
s.a. ) . nden rivayet edilen uzun §efaat hadisinde §Oyle buyurulur: 0 

giin peygarnberler rniistesna kirnse konu§arnaz. 0 ·giin peygarnberlerin 
avas1 ise :· Ey Allah'1m kurtar, kurtar, dernekten ibarettir. 

Allah Teala: ((Onlardan kimisi bedbaht, kimisi de bahtiyardir.>> 
buyurur ki orada toplananlardan kimisi bedba:ht, kimisi de bahtiyar
du. Nitekirn ba§ka bir ayette §oyle buyurulur : ((Bir f1rka cennette, bir 
flrka da ~1lgm alevli cehennemdedir.» (~lira, 7). Hafiz Ebu Ya'Ia Miis
ned'inde der ki: Bize Musa ibn Hayyan'm ... Hz. Orner (r.a.) ·den riva
yetine gore; o, §6yle demi§tir: ((Onlardan kimisi bedbaht, kimisi de 
bahtiyard1r.» ayeti nazi! oldugunda, Hz. Peygamber (s.a.) e sordum 
ve dedim ki : Ey Allah'm el~isi, ne uzere arne! edecegiz? Bitirilen bir 
§eye mi, yoksa bitmemi§ bir §ey uzerine mi? Buyurdu ki: Elbette bi
tirilen §ey uzerine ey Orner, kalem onu yazm1§t1r. Fakat herkes yara
tlldigl §eye rnuyesser ve muvaffak klhmr. 

Sonra Allah Teala bedbaht ve bahtiyarlann durumunu a~1klamak 
iizere buyurur ki : 

106 - Bedbahtl~ra gelince; onlar, cehennemdedirler. 
Orada yiiksek sesle solurlar. 

107 - Gokler ve yer durdukc;a orada temelli kala
caklardir. Rabb1run diledigi miiddet ba$ka. Muhakkak ki 
Rabb1n, diledigini yapandrr. 

Allah Teala : ((Orada yuksek sesle solurlar.» buyurur ki bu ayet
te ge~en ( .r.fj ) ve ( ~ ) kelirneleri hakkmda ibn Abbas §oyle 
der : Zefir bogazda, §ehik ise gogiistedir. Yani onlarm teneffiis ;'etrne-
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leri zefir, nefes almalan ise §ehik'tir ve bunda onlar i~in bir azab var
dlr. Allah bizi bundan korusun. <<GOkler ve yer durduk~a orada temel
li kalacaklardlr.» imam Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki: Araplar bir §eyi 
ebedi olarak devamla nitelemek istedi!klerinde : Bu; gokler ve yerin de
vammca devamlld1r, derlerdi. Aym §ekilde: 0, gece ve gunduz birbi
rini ta'kib ettik~e. gece ve gundiiz durduk\!a ve geyikler kuyruklanm 
sallaYIP hareket ettirdik~e bakidir, derler ve bununla ebedi olmaYl 
kasdederlerdi. i§te Allah Teala da aralannda bildikleri ve adet haline 
getirdikleri ile hitabda bulunmu§ ve: <<Gokler ve yer durduk~a orada 
temelli kalacaklard1r.>> buyurmw~tur. Ben de derim ki: Burada gok
ler ve yerin devammdan, onlann cinsinin kasdedilmi§ olmas1 muhte
meldir. Zira ahiret aleminin de gokleri ve yeri olma::n gerekir. Nitekim 
Allah Teala bir ayet-i kerimede : <<0 gun yer ba§ka bir yerle degi§ti
rilir. Gokler de ba§ka goklerle.» (ibrahim, 48) buyurur. Bu sebeple
dir ki Hasan el-Basri <<Gokler ve yer durduk~a ... » ayeti hakkmda §6y
le demi§tir : Bu gok bir b~ka gok ile, bu yeryuzu ba§ka bir 
yeryiizu ile degi§tirilir. Bu gok ve yer kalmaz. ibn Ebu Hatim der ki : 
Sufyan ibn Huseyn kanallyla. .. ibn Abbas'tan gokler ve yer durduk
~ta... a yeti hakkmda anlatlld1gma gore; o, §6yle demi§tir : Her cenne
tin gogu ve yeri vard1r. Abdurrahmfm ibn Zeyd ibn Eslem de: Yer 
yer olarak, gok de gok olarak devam ettik~e ... der. 

Allah Teala'mn: «Rabbmm diledigi muddet ba§ka. Muhakkak ki 
Rabbm, diledigini yapand1r.» ayeti Allah Tealarun §U kavli gibidir: 
<<Allah'm diledikleri mi.istesna, devamh kalmak uzere duracagm1z yer 
ate§tir. Muhakkak ki Rabbm Hakim'dir, Alim'dir.» (En'am, 128). Mu
fessirler, bu ayette zikredilen istisnadan maksadm ne oldugu husu
sunda, bir~ok gorii§ler ileri surerek ihtilat etmi§lerdir. «Zad'iil-Mesir» 
kitabmda ~eyh Ebu'l-Ferec ibn el-Cevzi ve diger tefsir alimleri bu go
ru§leri nakletmi§lerdir. imam Ebu Ca'fer ibn Cerir -Allah ona rah
met eylesin-- kitfl:bmda bunlardan bir ~togunu nakletmi§ ve Halid ibn 
Ma'dan, Dahhak, Katade ve Ebu Sinan'dan nakletmi§ oldugu gorii§U 
tercih etmi§tir. ibn Ebu Hatim'in ibn Abbas ve Hasan'dan rivayet et
tigi bu goru§e gore; buradaki istisna, Allah Teala'mn melekler, pey
gamberler ve mu'minlerden §efaat edenlerin buyuk gunah sahiple.rine 
§efaat ettiklerinde onlann !1efaatlan ile ate§ten ~t1karacag1 tevhid eh
linin asilerine aittir. Sonra merhametlilerin en merhametlisi olan Al
lah'm rahmeti gelecek ve omrunde bir gun <<Allah'tan ba~ka ilah yok
tur.» diyen ve fakat hi~ bir haYlr i§lememi§ olanlan ate§ten ~lkaracak
tlr. Nitekim bu manada olmak uzere Allah Raslllu (s.a.) nden sahib 
ve me§hllr haberler; Enes, Cabir, Ebu Said, Ebu Hiireyre ve sahabeden 
ba'§kalan tarafmdan rivayet edilen hadisler de varid olmu§tur. 
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undan sonra cehennemden asia kurtulup uzakl~amayacak ve 
a ebediyyen kalmak hakkmda vacib olan di§mda ate§te kirnse kal

mayacaktir. Eski ve yeni alimlerden bir c;ogunun, bu ayet-i kerime'nin 
tsirinde soyledikleri budur. Bu ayetin tefsirinde sahabeden mu'min

erin emiri Orner ibn Hattab, ibn Affan, ibn Mes'ud, Ebu Hureyre, Ab
dullah ibn Amr, Cabir ve Ebu Said'den; Tabiun'dan Ebu Miclez, :?a'bi 
·e ba§kalarmdan; imamlardan Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem, is
hak ibn Rahuyeh ve ba§kalarmdan; garib goru§ler rivayet edilmi§tir. 
Taberani'nin Mu'cem el-Kebir'inde Ebu Umame Sudayy ibn Aclan el
Bahili'den garib bir hadis rivayet edilrni§Se de isnad1 zaJiftir. En dog
rusunu Allah bilir. Katade : Allah neyi istisna ettigini en iyi bilendir, 
derni§; Siiddi de bu ayetin «Onlar orada temelli kalacaklardir.>> ayeti 
ile mensuh oldugunu soylemi§tir. 

108 - Bahtiyar olan1ar ise cennettedirler. Gokler ve 
yer durduk<;a temelli kalacaklardrr orada. Rabbrnrn dile
digi ba~ka. Bu, ardr arkasr kesilmeyen bir vergidir. 

Allah Teala buyurur ki: Peygamberlere tabi olmu§ olan bahtiyar
lar ise cennettedirler, gokler ve yer durdukc;a orada temelli kalacaklar
dlr. Rabbmm diledigi ba§ka. Buradaki istisnamn anlann §Udur : On
lann ic;inde bulunduklan nimetlerde devamlan Allah'm zatma vacib 
bir §ey degildir. Bilakis bu, Allah Teala'mn dilemesine baglidir ve bu 
onlara Allah'm bir nimetidir. Bu sebepledir ki kendilerine nefes (ahp 
verme) ilham olundugu gibi tesbih ve hamdetme de ilham olunur. Da'h
hak ve Hasan el-Basrl derler ki: Bu; cehennemde olan muvahhidlerin 
asileri hakkmdadir. Sonra oradan c;Ikanhrlar. Nitekim bunun hemen 
pe§inden : «Bu, ard1 arkas1 kesilmeyen bir vergidir.» buyurmu§tur. Bu 
ac;Iklama ibn Abbas, Mucahid, Ebu'I-Aliye ve bir c;oklarma aittir. Zira 
baZI kirnseler, Aliah'm dilemesinin zikredilmesinden som-a ortada bir 
kopukluk, kesiklik veya bir kapahhk. veya b~ka bir §ey oldugunu sana
bilirler. tAksine Allah Teala burada devamh ve kesinti olmayacagm1 ke
sinle§tinni§tir. Nitekim buraoo cehennem halkmm ate§teki azabmm de
vamh ve dilemesine bagh Oldugunu da beyan buyUrffiU§tUr. 0, adaleti 
ve hikmeti geregi onlara azab eder. Bu sebepledir ki: «Muhakkak ki 
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Rabbm diledigini yapand1r.» buyurmu§tUr. Ba§ka bir ayette de : «0, 
yaptlgmdan sorumlu degil, fakat onlar sorumludur.» (Enbiya, 23) buyu
rur. Allah 'J;'eala burada: «Bu, ard1 arkas1 kesilmeyen bir vergidir.» so
ziiyle kalbleri hO§ tutmu§ ve kasdedileni kalblere yerle§tirmi§tir. Buhari 
ve Miislim'in, Sahih'lerinde rivayet edilen bir hadiste §6yle buyurulur : 
Oliim, \!Ok giizel bir k~ §eklinde getirilir ve cennetle cehennem ara
smda bogazlamp sonra §6yle denilir : Ey cermet halkl, ebedilik var, 
oliim yok; ve ey cehennem halk1 ebediyyet varve oliim yok.» Yine Bu
hari ve Miislim'de rivayet edildigine gore; bir miinacti §6yle nida ede
cek: 

·•·,(-"·· -' , ,, ,, .... <"!" -' , , ,, ., ,{--", .. 
~1"("-'i.J}j .1~11,;~ ").; I".J;!~I ·r-~lJ. I~II.J.:f-j"J.; ~~~~·~~ 
• I } ,) II , ... y, "' f ' ... ,., •; • I ('"' ... II 6 ,, 

~I IJ)j j :~)- ~'~:,; ~ .U I~ I 1;.~- 'fi I.J:.;.,· ~I "rJ .Jljl~ll} ~ ::J,i 1}.:\ 
~ , .. , ·-~{"r , • t '-"t, .~·,: 
.J _y.:.; ·r- ":- \.. ;::.~!J I ~I , ~-

Sizin ic;in s1hhath olmak var, ebediyyen hasta olmayacaksm1z, si
ze ya§amak var, asla olmiyeceksiniz, sizin i\!in gene; olmak var asla 
ihtiyarlamayacaksmiz, sizin ic;in devamh nimetlendirilmek vardlr, ebe
diyyen yoksul dii§meyeceksiniz. i~te Allah Teala'nm: «Yapmakta ol
duklanmzdan dolaYI miraS\!1 kllmdigmiz cennet i§te budur, diye ses
lenilir.» (A'rftf, 43) . kavlinden murad budur. 

109 - Oyleyse bunlann taptlk1an ~eyler konusunda 
sakm ~uphede olma. Daha once babalannm taptlklan gi
bi onlar da taparlar. Onlann paylann1 eksiksiz odeyece
giz. 

110 -· Andolsun ki Musa'ya da, kitabi verdik de hak
kinda ihtilafa du~tuler. Eger Rabb1ndan bir s6z geQmi~ 
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asaydi; aralannda hiikiim verilmi~ bitmi~ti bile. Dog
u onlar,. bundan . yana ~iddetli bir tereddiid ve ~iiphe 
dedirler. 
111 - Hie; ~iiphe yak ki Rabb1n, herkese amellerinin 
illg1ru tamamen odeyecektir. Muhakkak ki 0, yaptlk

rmiZdan ·ha:berdard1r. 

Allah Teala buyurur ki: Bu mii§riklerin taptlklarmm ba.tll,. bilgi
ve sap1khk oldugunda §iiphen olmasm. Muhakkak ki onlar, da

once babalanmn tapt1klanna tap1yorlar. Onlarm ic;inde bulunduk-
durum hakkmda, bilgisizliklerinde babalanna tabi olmaktan ba§

bir dayanaklan yoktur. Allah 'l;eala bu yiizden onlar1 yaptlklarmm 
am kaqihgl bir ceza ile cezalandlracak; alemlerden hie; kimseyi azab
andlrmadlgl bir azab ile onlann katir olamm azablandlracaktlr. ~a-: 
. et onla,nn iyilikleri olursa Allah Teala ahiretten once diinyada bun
ann kar§1hgm1 onlara tam olarak odeyecektir. Siifyan es-Sevri'nin 

Cabir el-Cu'fi'den, onun Miicahid'den, onun da ibn Abbas'tan rivaye
•ine gore; o, «Onlann paylarrm eksiksiz Odeyecegiz» ayeti hakkmda 
~yle der: Kendilerine va'dolunmu§ olan hayir veya §er. Abdurrah
::nAn ibn Zeyd ibn Eslem der ki : Onlann azabdan nasiblerini eksiksiz 
ve tam olarak verecegiz. 

Sonra Allah Teala MU.sa'ya kitab verdiklerini zikreder. insanlar 
onun hakkmda. ihtilafa dii§mii§lerdir. Kimi iman etmi§, kimi de onu 
inkar etmi§tir. 0 halde ey Muhammed, senden once gec;en peygam
berlerde senin igin giizel bir ornek vard1r. Seni yalanlamalan, seni of
. elendirmesin ve bu seni kederlendirip korkutmasm. «Eger Rabbmdan 
!>ir s6z gec;mi§ olmasayd1; aralarmda hiikiim verilmi§ bitmi§ti bile.» 
bn Cerir der ki : ~ayet a-zabm belli bir siireye kadar te'ciline dair so~ 
egrni§ olmasayd1, Allah Teala onlar arasmda hiikiim verip bitmi§ti bi-

.e. Buradaki ( W(JI ) kelimesinden maksadm; Allah Teala'mn pey
zamber gonderip, aleyhinde huccet konulmakslZlll kimseye azab etme
;ecegi, olabilir. Nitekim Allah Teala : «Biz, peygamber gondermedikc;e 
azab ediciler degiliz.» (isra, 15) buyurmu§tur. Ba§ka bir ayette ise 

yle buyurur : cc§ayet Rabbmm verilmi§ bir sozii ve ta'yin ettigi bir 
·;akit olmasaydl; hemen azaba ugrarlard1. Onlann s6ylediklerine sab
:et.» (Taha, 129-130). Sonra Allah Teala, peygamberin kendilerine ge
:irdigmde kafirlerin kuvvetli bir §iiphe ic;inde olduklanm haber verip : 
Dogrusu onlar, bundan yana §iddetli bir tereddiid ve §iiphe igindedir-· 
er.» buyurmu§tur. Daha sonra Allah Teala iimmetlerin ilklerini ve 
onuncularm1 toplayacagm1, amellerine gore eger hayir ise hay1rla, 
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§er ise §er ile onlan cezalandiracagmi haber verip §Oyle buyurur : Hi9 
§U.phe yok ki Rabbm, herkese amellerinin kar§Ih~m tamamen odeye
cektir. Muhakkak ki 0, (onlarm butUn amellerinden; buyugu, onem
sizi, kl19U.gu ve buy11gu ile butun) yapt1klarmctan haberdardir.» Bu 
ayet-i kerime'nin bil\!Ok kuaetleri vardlr ve manalan da yukarda zik
rettiklerimize ctonmektedir. Allah Teala'nm: <<Hepsi muhakkak huzu
rumuza getirileceklerdir.>> (Yasin, 32) kavlinde oldugu gibi. 

112 - Oyleyse sen, emrolundugun gibi dosdogru ha
reket et. Beraberindeki tevbe edenler de. A$ln gitmeyin. 
<;unkii 0, yaptlklann1z1 gorur. 

113 - Zulmedenlere meyletmeyin, yoksa size de ate$ 
dokunur. Sizin Allah'tan ba$ka yardlmcilanruz yoktur. 
Sonra yardlm da goremezsiniz. 

Sen Dosdogru 01 

Allah Teala, Rasulu ile inanan kullarma dosdogru yolda devam ve 
sebatl emrediyor. Bu, z1d gidenlere muhalefet ve dli§manlara kaq1 za
ferde yard1mlann en buyuklerindendir. Onlan haddi a§maktan ve az
gmhktan men'ediyor. Zira bu; bir mU.§rige kar§I dahi olsa helaktir, he
lak edicidir. Allah Teala kullannm amellerini en iyi goren oldugunu, 
hie; bir §eyden gafil olmadigmi, ona hie; bir §eyin gizli kalmayacs.gmi 
bildiriyor. Allah Teala : «Zulmedenlere meyletmeyin.» buyurur. ibn Ab
bas'tan naklen Ali ibn Ebu Talha buray1: Onlara yagc1hk yapmaym, 
§eklinde ac;Iklar. Avfi ise ibn Abbas'm buradaki meyli, kufre meylet
mekle tefsir ettigini soylemi§tir. Ebu'l-Aliye : Onlann amellerini ho§
goruyle kar§Ilamaym, derken; ibn Abbas'tan rivayetle ibn Cureyc : 
Haks1zhk edenlere meyletmeyin, ac;Iklamasmi getirmi§tir. Bu soz gu
zeldir. Yani zalimlerden yard1m istemeyin ki boylece onlann geri ka
lan i§lerinden ho§nud olmu§ gibi olursunuz. Yoksa size de ate§ doku
nur. Sizin Allah'tan ba§ka sizi kurtaracak bir dostunuz, O'nun azabm
dan sizi kurtaracak bir yardimcimz da yoktur. 
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114 - Giinduzun iki taraf1nda ve gecenin de yakm 
saatlarmda namaz kil. <;unku iyilikler kotulukleri gide
rir. Bu; ogut kabul edenlere bir oguttur. 

115 - Sabret, c;unku Allah ihsan edenlerin ucretini 
zayi' etmez. 

Ali ibn Ebu Talha'mn ibn Abbas'tan rivayetinde o, «Giindiiztin 
iki tarafmda namaz k1l... l> ayetinde sa bah ve ak§am namazmm kas
dedildigini soyler. Hasan ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de boy
le soylemi§tir. Kendinden gelen bir rivayette Hasan, Katacte, Dahhak 
ve ba§kalan; bunun, sabah ve ikindi namazlan oldugunu soyler. Mii
cahid der ki: 0, giiniin ba§mda sabah, sonunda ise ogle ve ikindidir. 
Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi ve kendinden gelen bir rivayette Dah
hak da boyle soylemi§tir. ccGecenin giindiize yakm saatlarmda namaz 
k1l.n ayetinde ibn Abbas, Miicahid, Hasan ve ba§kalan, yats1 nama
zmm kasdedildigini soylerler. ibn Miibarek'in Miibarek ibn Fudale'
den rivayetine gore; Hasan, ccGecenin giindiize yakm saatlarmda na
maz kiL l> ayetinde ak§am ve yatsmm kasdedildigini soylemi§tir. Allah 
Rasulii buyurur ki: 0 ik.isi, gecenin giindiize yakm iki k1srm olup ak
§am ve yats1d1r. Miicahid, Muhammed ibn Ka'b, Katade ve Dahhak 
da bunun ak§am ve yats1 namazlan oldugunu soylemi§tir. Bu ayetin 
isra gecesinde be§ vakit namazm farz olmasmdan once nazil olmu§ 
o1mas1 ihtimal dahilindedir. (Be§ vakit namazm farziyyetinden once) 
namazlardan ikisi vacib idi ki bunlar giine§in dogu§undan once bir 
namaz ve giine§in tati§mdan once bir namaz idi. Gece esnasmda da 
k1yamda bulunma (geceyi ihya etme) hem Hz. Peygamber ve hem de 
iimmeti iizerine vacib idi. Sonra iimmeti hakkmda nesholundu da Hz. 
Peygamber iizerinde vacib olarak kald1. Bir kavle gore ondan da bu
nun viicubu nesholunmu§tur. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala : «Qiinkii iyilikler kotiiliikleri giderir.)) buyurur ki; 
hayirlan i§leme, ge~mi§ giinahlara keffarettir. Nitekim imam Ahmed 
ve Siinen sahiplerinin mii'minlerin emiri Ali ibn Ebu Talib'den riva
yet etmi§ olduklan bir hadiste o, §oyle demi§tir :Ben, Allah Rasulii 
(s.a.) nden bir hadis i§ittigim zaman, mutlaka Allah Teala benim 
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hakk1mda ne fayda dilemi§Se beni onunla faydalandlrml§tlr. Bana OL 

dan birisi. bir hadis rivayet ettigi zaman ona yemin verdirir, yemin 
verdiginde onu dogrulard1m. Ebubekir bana Allah RasuiU (s.a.) niin 
§oyle buyurdugunu i§ttigini -ki o dogru soylemi§tir- rivayet etti : 
Hi~ bir mtisluman yoktur ki bir gunah i§lesin, pe§inden abdest allp iki 
rek'at namaz kllsm da bagi§lanmasm. Buhari ve Mtislim'in Sahih'Ie
rinde mu'minlerin emiri Osman ibn Affan'dan rivayet edilir ki o, Allah 
Raslllu (s.a.) nun a:bdesti gibi abdest alml§ sonra etrafmdakilere §6yle 
demi§ : Allah RasUiunu btiylece abdest allrken 'gordum. Buyurdu ki : 
Kim, benim §U abdestim gibi abdest allr da sonra kal'k1p ogle namazm1 
kllarsa; sabah namaz1 ile o namaz1 arasmdak'iler bagi§larur. Sonra ikindi 
namazm1 k1larsa; ikindi namaz1 ile bu namaz1 arasmdakiler bagi§la
rur. Sonra ak§am riamazm1 k1larsa; ikindi namaz1 ile bu namaz1 ara
smdakiler bagi§larur. Sonra yats1y1 k1larsa ; ak§am namaz1 ile bu na
mazl arasmdakiler bagi§larur. Sonra geceler ve belki o gecesinde ve
fat eder. Sonra eger kalkar, abdest allr ve sabah nama.Zmi .kllarsa; 
yats1 namaZI ile bu namaz1 arasuidakiler bagi§larur. i§te kottilukleri 
gideren iyilikler bunlard1r. 

Ebu Hureyre'den, onun da Allah Rasulu (s.a.) nden rivayet et~ 
oldugu sahih bir hadiste o, §Oyle buyurmu§tur : · 

~-~;:x J.~~ ~)~ ~~;~~ J.~~ 2-u_~ j).:c. L:;r .. :i. ~~J--::f~;·(~ ~~ I.~~J) ·~:.t) ~ 
~li:l1 ~ ·~~ -?'i. ;f, ~~}~.11 J.~ a_~ J~ \;£ 

§ayet birinizin kap1smda bol sulu bir nehir olsa, her gun onda 
be§ kere yrkansa, onun kirinden bir §ey b1rak1r m1? Ne dersiniz?· Ha- , 
yir, hi~ bir kir b1rakmaz, dediler de §oyle buyurdu : i§te be§ vakit na
maz da btiyledir. Allah Teala bunlarla gunah ve hatalarl siler. Muslim 
Sahih'inde der ki : Bize Ebu Tahir ve Harlin ibn Said'in ... Ebu Hurey
re'den rivayetlerine gore;· Allah Rasulu (s.a.) §6yle buyururdu : 

111 . ~ t: ~1)C . ~~) J1 ~l£~)j . ~~~ J1 '•::~lj . ~J:1 :::.,1):.11 
-'l' 7 ~~, -::• I 
J•>--1 ~ ' . . 

Be§ vakit namaz; cum'aya kadar, cum'a ; Ramazfm'a kadar, Ra
mazan; buyuk gunahlardan sakmd1g1 takdirde birbirlerinin arasmda
kilere keffarettirler . .imam Ahmed der ki : Bize Hakem ibn Nati'in ... 
Ebu Eyyftb el-Ensari'den rivayetine gore; Hz. Peygamber (s.a,) §oyle 
buyururmu§ : Muhakkak ki her namaz, onundeki hatay1 giderir. Ebu 
Ca'fer ibn Cerir der ki : Bize Muhammed ibn Avn'm ... Ebu Malik el-
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E§'ari'den rivayet ettigine gore; Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§- · 
ur: Namazlar; birbirlerinin aralanndakine keffaret kilmrm§tir. Al
ah Teala : «<;;!iinkii iyilikler; kotiiliikleri giderir.>> buyurmu§tur. 

Buhari der ki : Bize Kuteybe ibn Said'in... ibn Mes'ud'dan riva
yetine •gore; bir adam 'bir kadm1 opmii§, sonra Hz. Peygamber (s.a.) e 
gelip bunu haber vermi§ti. B~nun iizerine Allah Teala: «Giindiiziin 
iki tarafmda gecenin giindiize yakm saatlarnida namaz k1l. <;iinkii 
iyilikler, kotiiliikleri giderir.» ayetini indirdi. Adam: Bu benim i~in mi 
ey Allah'm el~isi? diye sordu da: Biitiin iimmetim i~indir, buyurdu. 
Buhari hadisi Kita'bii's-Salat'da bu §ekilde rivayet etmi§tir. Tefsir'de ise 
Miisedded kanallyla Yezid ibn Ziireyn'den bir benzerini tahric etmi§tir. 
Hadisi Muslim, Ahmed ve. Ebu Davud di§mdaki Siinen sahipleri muh
telif kanallardan olmak iizere Ebu Osman en-Nehdi'den rivayet etmi§
lerdir. Ebu Osman en-Nehdi'nin ad1 Abdurrahman ibn Miill'diir. 

imam Ahmed, Miislim; Ebu Davud, Tirmizi, Nesei ve ibn Cerir'in 
-Laf1z ibn Cerir'indir- muhtelif kanallardan olmak iizere Semmak 
ibn Harb'dan... onun da ibn Mes'ud'dan rivayetine gore; o, §Oyle de
mi§tir: Bir adam Hz. Peygamber (s.a.) e gelip: Ey Allah'm el~isi, ben 
bir bah~ede bir kadm buldum ve ona her §eyi yaptlm. ~u kadar var 
ki onunla cinsi temasta bulunmad1m. Onu optiim ve kucaklad1m, bun
dan' ba§ka bir §ey yapmad1m. Bana diledigini yap, dedi. Allah · Rasulii 
(s.a.) bir §ey soylemedi. Adam gitti ve Orner: Allah Teala bunu ona 
gizlemi§, ke§ke o da kendi nefsinde gizleseydi, dedi. Allah Rasillii pe
§inden bakt1, sonra: Onu bana geri getiriniz, buyurdu. Geri getirdiler 
de ona: «Giindiiziin iki tarafmda ve gecenin giindiize yakm saatla
nnda namaz k1l. <;iinkii iyilikler kotiiliikleri giderir. Bu; ogut kabul 
edenlere bir ogiittiir.>> ayetini okudu. Muaz der ki : Bir rivayette Orner : 
Ey Allah'm el~isi, bu sadece ona m1 yoksa biitiin insanlara m1? d~ye 

sordu da : Bilakis biitiin insanlara, buyurdu. 
imam Ahmed der ki : Bize Muhammed ibn · Ubeyd'in... Abdullah 

ibn Mes'ud'dan rivayetine gore; Allah Rasulh (s.a.) §Oyle buyurmu§
tur: «Muhakkak ki Allah Teala aramzda huylanmz1; riziklarmiZI pay- -
la§tlrd1g1 gibi oolii§tiirmii§tiir. Allah diinyay1 sevdigine de, sevmedi
gine de verir. Dini ise sadece sevdigine verir. Allah kime din vermi§Se; 
muhakkak ki onu sevmi§tir. Nefsim kudret elinde olan (Allah) a ye
min olsun ki, kalbi ve dili miisliiman olmadlk~a kul miisliiman olmaz. 
Koffi§USU musibetlerinden, kotiiliiklerinden emin olmad1k~a ki§i iman 
etmi§ olmaz. Biz : Ey Allah'm peygamberi, koffi§unun musibet ve ko
tiiliikleri de nedir? diye sorduk da §oyle buyurdu : Aldatmas1 ve zul
miidiir. Kul, haram bir mal kazamr da ve ondan harcamada bulunur
sa (infakda bulunursa) bu onun i~in bereketlendirilmez, sadaka ola-
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rak verse ondan kabul olunmaz. Arkasmda b1raktlg1 ancak onun ce
hennem az1g1 olur. 

Muhakkak ki Allah kotiiyii kotii ile silmez, fakat kotiiyii iyi ile 
siler. Muhakkak ki f;irkin (pis) 9irkini silmez. 

ibn Cerir der ki: Bize Ebu Saib'in ... ibrahim'den rivayetine go
re; o, §6yle demi§tir : Ansardan birisi olan Muattib'in oglu !alan de
di ki: Ey Allah'm elf;iSi, bir kadmm yanma girdim ve ki§inin hamml
na yapt1g1 §eyleri ona yapt1m. ~u kadar var ki; onunla cinsi temasta 
lmlunmadlm. Allah Rasulii (s.a.) ona ne cevab verecegini bilemedi. 
Ta ki: «Giindiiziin iki tarafmda ve gecenin de (giindiize) yakm sa
atlannda namaz kllm. ·Qiinkii iyilikler, kotiiliikleri giderir. Bu; ogiit 
kabul edenlere bir ogiittiir.)) ayeti nazil oluncaya kadar. 0 zaman Al
lah Raslllii onu f;ag1rd1 ve ayeti kendisine okudu. ibn Abbas'tan riva
yete gore; bu §ah1s, Amr ibn Gaziyye el-Ansari et-Temmard1r. Muka
til bunun Ebu Niifeyl Amir ibn Kays el-Ansari oldugunu sayler. Ha
tib el-Bagdadi ise onun Ebu'l-Yeser Ka'b ibn Amr oldugunu zikreder. 

imam Ahmed der ki : Bize Yunus ve Affan'm... ibn Abbas'tan 
rivayetlerine gore; bir adam Omer'e geldi ve: Benden bir §ey satm 
almak iizere bir kadm geldi. Onu evde bir odaya soktum ve cinsi te
mas dl§mda ona bir §eyler yapt1m, dedi. Orner: Yaz1klar olsun sana, 
belki de o, kocas1 Allah yolunda cihada gitmi§ bir kadmd1r, dedi. 
Adam; evet, dedi de Hz. Orner : Git, Ebubekir'e sor, dedi. Adam Ebube
kir'e gelip ondan sordu da Ebubekir: Belki de o kocas1 Allah yolunda 
cihada gitmi§ bir kadmd1r, deyip Omer'in dedigi gibi konu§tU. Son
ra Hz. Peygamber (s.a.) geldi. Allah Raslllii ona Orner ve Ebubekir'in 
sozleri gibi : Belki de o, kocas1 Allah yolunda cihada gitmi§ bir ka
dmdir, buyurdu. «Giindiiziin iki tarafmda gecenin de yakm saatlann
de namaz k1l. Qiinkii iyilikler, kotiiliikleri giderir.)) ayeti nazil oldu. 

Adam : Ey Allah'm elf;isi, bu sadece bana m1 mahsus, yoksa biitiin 
insanlara m1? diye sordu. Orner elini gogsiine vurup : Hay1r, bir tek 
ki§iye ait bir nimet degil, aksine biitiin insanlaradir, dedi. Bunun iize
rine Allah Rasulii (s.a.) :Orner dogm soyledi, buyurdu. 

imam Ebu Ca'fer'in Kays ibn Rebi' kanallyla. .. Ebu Yeser Ka'b 
ibn Amr el-Ansari'den rivayetine gore; o, §Oyle anlat1yor : Benden bir 
dirhemlik hurma almak iizere bir kadm gelmi§ti. Evde bundan daha 
temiz ve daha iyi hurma var, dedim. Girdi, ona egildim ve onu op
tiim. Omer'e gelip ona sordum. Allah'tan kork, bunu kendine gizle ve 
kimseye haber verme, dedi. Sabredemedim, nihayet Ebubekir'e gelip 
ona sordum da: Allah'tan kork, bunu kendine gizle ve kimseye ha
ber verme, dedi. Sabredemedim, nihayet Hz. Peygamber (s.a.) e ge
lip ona haber verdim de : Allah yolunda gazaya ~1kan birinin arka-
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dan hammma boyle bir §ey mi yaptm? buyurdu. 0 kadar ki ken
dimi cehennem ehlinden sand1m ve o saatta miisliiman olmu§ olma
nu temenni ettim. Allah Rasulii (s.a.) bir siire ba§lanm one egdiler 
de Cibril indi : ffibu Yeser nerede? buyurdu. Geldim ve bana : «Giindii
ziin iki tarMmda ve gecenin de yakm saatlannda namaz k1l. .. Bu; ogiit 
kabul edenlere bir ogiittiir.)) ayetini okudu. Birisi : Ey Allah'm el~isi, 
sadece ona m1 mahsus, yoksa biitiin insanlara m1? diye sordu da : Bii-
iin insanlara, buyurdu. 

H8.f1z Ebu'l-Hasan ed-Darekutni der ki : Bize Hiiseyn ibn ismail 
el-Mehamili'nin ... Muaz ibn Cebel'den rivayetine gore; o, Hz. Peygam
ber (s.a.) in yamnda otururken bir adam gelmi§ ve: Ey Allah'm el
<;isi, kendisine helftl olmayan bir kadma dokunan, onunla cima' etme 
di§mda ki§inin kans1yla yaptlklanndan hi<; birisini b1rakmay1p yapan 
bir adam hakkmda ne dersin? demi§ti. Hz. Peygamber (s.a.) ona: Gii
zel bir abdest al, sonra kalk namaz k1l, buyurdu. Allah Teala bu ayeti 
yani: «Giindiiziin iki tarafmda gecenin de yakm saatlarmda namaz 
klb ayetini indirdi. Muaz : Bu; sadece ona m1 mahsus, yoksa biitiin 
miisliimanlara m1? diye sordu da Allah Rasulii : Bilakis biitiin miis
liimanlara, buyurdu. Bu hadisi ibn Cerir muhtelif kanallardan olmak 
iizere Abdiilmelik ibn Umeyr'den rivayet etrni§tir. 

Abdiirrezzak der ki: Bize Muhammed ibn Miislim'in ... Yahya ibn · 
Ca'de'den rivayetle haber verdigine gore, Hz. Peygamber (s.a.) in as
habmdan birisi bir kad1m anml§tl. 0, Allah Rasulii (s.a.) niin yamn
da oturuyordu. Bir ihtiyac1 i~in ondan izin istedi, Hz. Peygamber ona 
izin verdi, ihtiyacmm pe§inden gitti de onu bulamadL Adam Hz. Pey
gamber (s.a.) e yagmuru miijdelemek iizere geldi ve kad1m bir su bi
rikintisi yamnda oturur buldu. Onu gogsiinden itip ayaklan arasma 
oturdu. Erlik orgam elbise sa.~ag1 gibi oldu. Adam pi§man olarak kalk
tl ve Hz. Peygamber (s.a.) e gelip yaptlgm1 haber verdi de Rasulullah 
ona : Rabbmdan magfiret dile ve dart rek'at namaz k1l, buyurup : 
«Giindiiziin iki tarafmda ve gecenin giindiize yakm saatlannda na
maz kll.n ayetini okudu. 

ibn Cerir der ki: Bana Abdullah ibn Ahmed ibn ~ebbye'nin Ebu 
Umame'den rivayetine gore; o, §oyle anlatlyor: Bir adam Hz. Peygam
ber (s.a.) e gelip : Ey Allah'm el~isi, bana Allah'm cezasm1 uygula, 
diye bir veya iki defa tekrar etti. Allah RasUlii (s.a.) ondan yiiziinii 
~evirdi. Sonra namaz k1lmd1. Hz. Peygamber (s.a.) namazm1 bitirdi
ginde : Benim hakk1mda Allah'm cezasm1 uygula, diyen adam nere
de? diye sordu. 0 : i§te ben oyum, dedi. Allah Rasulii : Abdesti tam 
olarak allp biraz once bizimle beraber namaz k1ldm m1? diye sordu. 
Adam; evet, dedi. Muhakkak ki sen, o hatandan annenin seni dogur-
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mu§ oldugu zamandaki gibi tertemizsin. Bir daha ona donme, buyur
du da Allah, elc;isi (s.a.) ne: «Gtindtiztin iki tarafmda ve gecenin de 
yakm saatlarmda namaz kil. Qtinkti iyilikler kottiltikleri giderir. Bu; 
ogtit kabul edenlere bir ogutttir.» ayetini indirdi. 

imam Ahmed der ki : Bize Affan'm.. . Ebu Osman'dan rivayetine 
gore: o, §6yle anlatir: Bir agac; altmda Selman el-Farisi ile beraber
dim. Agac;tan kuru bir dal ald1, onu salladi ve yapraklan doktildti. 
Sonra §6yle dedi: Ey Ebu Osman, bunu nic;in yaptigiffil sormayacak 
m1sm? Ben: Nic;in yaptm? diye sordum. Ben Allah Rast1lti (s.a.) ile 
b2raber bir agacm altmda iken o bana boylece yaptl. Agac;tan bir ku
ru dal aldi, sallad1 ve yapraklan doktildti. Ey Selman, bunu ni~in yap
tlgimi sormayacak mism? buyurdu. Ben: Ni~in yaptm? diye sordum. 
Muhakkak ki mtisltiman gtizelce abdest allp, sonra be§ vakit namaz1 
k1ld1gmda hatalan §U yapraklarm doktildtigti gibi doktiltir, buyurdu 
ve: «Gtindtiztin iki tarafmda ve gecenin de yakm saatlannda namaz 
k1l. Qtinkti iyilikler kottiltikleri giderir. Bu; ogtit kabul edenlere bir 
ogtittiir.» ayetini okudu. 

imam Ahmed der ki: Bize Veki'nin ... Muaz (r.a. ~ dan rivayetin
de Allah Rast1lti (s.a.) ona : Ey Muaz, kottiliigiin pe§inden onu sile
cek bir iyilik yap. insanlara giizellikle muamele et, buyurmu§tur. Yi
ne imam Ahmed -Allah ondan razi olsun- der ki: Bize Veki'nJn ... 
Ebu Zerr'den rivayetine gore; Allah Rast1lii (s.a.) §6yle buyurmu§ : 
Nerede olursan ol Allah'tan kork. Kottiltigtin pe§inden onu silecek bir 
iyilik yap. insanlara gtizel muamele et. Ahmed der ki: Bir kottiltik 
yaptlgm zaman pe§inden onu silecek bir iyilik getir, buyurdu. Ben: 
Ey Allah'm elc;isi, La ilahe illallah iyiliklerden mJ? diye sordum. 0; 
iyiliklerin en iisttiniidtir, buyurdu. Hafiz Ebu Ya'la el-Mavs11i der ki : 
Bize Htizeyl ibn tbrahim el-Ctimmani'nin .. . Enes ibn Malik'ten riva
tinde Allah Rast1lii (s.a.) §6yle buyurmu§tur : Gece veya gtindtiztin bir 
k1smmda La ilahe illallah diyen hie; bir kul yoktur ki; iyiliklerden 
onun bir benzerini yapmcaya kadar sayfasmdaki kottiltikler silinmi§ 
olmasm. Hadisin isnadmdaki Osman ibn Abdurrahman, el-Vakkasi 
denilen ki§idir ki ·zayiftlr. 

Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Bi§r ibn Adem ve Zeyd 
ibn Ahram'm ... Enes'den rivayetine gore bir adam: Ey Allah'm el
c;isi, nefsimin beni siiriikledigi hie; bir giinahi terketmedim, i§ledim. 
demi§ti. Allah Rast1lii (s.a .) Allah'tan ba§ka ilah olmadigma ve be
nim Allah'm elc;isi olduguma §ehadet eder misin? diye sordu. Adam; 
evet, deyince: i§te bu; onlann hepsinin hakkmdan gelir, buyurdu. Ha
disi bu kanaldan sadece Bezzar rivayet etmi§ olup hadis mesturdur. 
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116 - Sizden 6nceki nesillerin . ueri gelenleri yeryii
ziinde bozgunculuga engel olmah degil miydiler? Onlar
dan kurtar<hklanmiz pek. azd1r. Zalim olanlar ise yaln1z 
kendilerine verilen refahm ardlna dii~tiiler. Suc;lu kimse
lerdi onlar. 

117 - Kasabalann halk1 1slah edip dururken Rabbm 
haks1z yere onlar1 yoketmez. 

Allah Teala buyurur ki : Gec;mi§ nesillerde aralannda meydana 
gelen kotiiliikler, miinkerler ve yeryiiziinde fesad c;1karmalardan men'
edecek hayir ehli kimseler bulunmah degil miydi? Allah Teala: «On
lardan kurtard1klanm1z pek azdir.>> buyurur ki; bu neviden kimseler, 
onlarm ic;inde az bulunup \!Ok degildiler. i§te Allah Tea.la'mn, o ka
vimlerin durumlarmm degi§tirildigi ve ans1zm azabma du\!ar kaldik
lan s1rada kurtard1klan bunlard1r. Bu sebepledir ki Allah Teala, bu 
§erefli iimmete ic;lerinde iyilikle emreden ve kotiiliikten men'eden kim
selerin bulunmasm1 emretmi§tir. Nitekim §6yle buyurur: «i\!inizden 
hayra \!ag1tan, iyiligi emredip kotiiliikten ahkoyan bir topluluk bulun
sun. i§te onlar; kurtulu§a erenlerdir.» (Al-i imran, 104). Bir hadiste 
de §6yle buyurulmaktad1r: insanlar kotiiliigii goriip de onu degi§tir
mediklerinde Allah, onlann tamamma azab edeyazd1. Bunun ic;indir 
ki Allah Teala : «Sizden . onceki nesillerin ileri gelenleri yeryiiziinde 
bozgunculuga engel olmah degil miydiler? Onlardan kurtard1klanrmz 
pek azd1r .. . » buyurmu§tur. 

Allah Teala : «Zalim olanlar ise yalmz kendilerine verilen refahm 
ardma dii§tiiler.» buyunir ki; onlar, ic;inde bulunduklan giinah ve 
miinkerler iizere devam ettiler ve digerlerinin bunu ho§ kar§Ilama
masma iltifat etmediler. Sonunda azab, 'beklemed1kleri bir anda ba§
lanna geliverdi. «Suc;lu kimselerdi onlar.» Sonra Allah Teala bir ka
sabayi ancak zalim ise helak buyurdugunu, zalimler olmadlk\!a azab 
ve baskmmm 1Slah olmu§ bir kasabaya gelmedigini haber verir. Nite-
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kim ba§ka ayetlerde §oyle buyurmaktad1r : «Onlara Biz zulmetmedik, 
fakat anlar kendi kendilerine zulmettiler.» {Hud, 101), ccVe Rabbm 
kullanna zulmedici degildir.)) (Fussilet, 46) . 

118 - Rabb1n dileseydi; buti.in insanlan tek bir 'Lim
met yapardl. Onlar ise ha.la aynhktadlrlar. 

119 - Esasen onlan bunun ic;in yaratm1~tlr. Rabbi
nin rahmet ettikleri mustesnad1r. Bununla beraber, Rab
binin ~u sozu de tamamen yerine gelmi~tir : ~uphesiz ki 
Ben, cehennemi hep insan ve cinn ile dolduracag1m. 

Allah Teala, biitiin insanlan iman veya kiifiir iimmeti almak iize
re tek bir iimmet yapmaya kadir aldugunu haber verir. Nitekim ba§
ka bir ayette §oyle buyurmu§tur : <<Eger Rabbm dileseydi, yeryiiziin
deki insanlann hepsi iman ederdi.>> (Yunus, 99) . «Onlar ise hala ay
nllktadirlar. Rabbmm rahmet ettikleri miistesnad1r.» insanlar ara
smda dinlerinde, inan~larmda, gorii§lerinde ve mezheblerinde aynhk 
hala devam etmektedir. ikrime bu ayette: Onlar ise hala hidayet ka
nusunda aynllktad1rlar, derken Hasan el-Basri : Onlar ise hala nzlk
ta, (nz1klan hususunda) aynhktad1rlar. BaZ1Sl baz1sma miisahhar kl
lmml§tlr, demi§tir. Ancak me§hur ve sahih alan, ilk (yani ikrime'nin) 
gorii§iidiir. 

«Rabbmm rahmet ettikleri miistesnadir.» Allah Teala'mn elc;ile
rinin kendilerine haber vermi§ aldugu ve emredildikleri dine yap1§an, 
peygamberlerin tabilerinden rahmet alunanlar bundan miistesnad1r. 
Nihayet bunlar iimmi alan Hz. Peygamber (s.a.) RasUI ve peygamber
lerin sanuncusu oldugunda ona tabi olmu§, anu dagrulaml§, ana yar
dlm edip destek olmu§lar, boylece diinya ve ahiret mutlulugunu ka
zanrm§lardlr. Zira anlar; F1rka-i naciye'dirler. Nitekim Miisned ve 
Siinen'lerde birbirini kuvvetlendiren kanallardan rivayet edilmi§ bir 
hadisde §6yle buyurulur: Muhakkak ki yahudiler yetmi§ bir f1rkaya 
boliindiiler. H1ristiyanlar yetmi§ iki f1rkaya boliinecektir. Bir f1rka dl
§mda aynld1lar. Benim iimmetim ise yetmi§ ii~ f1rkaya boliinecektir. 
Bir f1rka dl§mda hepsi cehennemdedir. Onlar kimdir ey Allah'm el-

, 
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? dediler de : Benim ve asha.blmm durumunda olanlar, buyurdu. 
· i bu fazlallkla Miistedrek'inde Hakim rivayet etmi§tir. 
Ata 'mn soyledigine gore, «Onlar ise hala aynllktad1rlar.n ayetin
yahudiler, h1ristiyanlar ve mecusiler kasdedilmektedir. «Rabbmm 

met ettikleri miistesnad1r.n ayetinde ise hanifler kasdedilmi§tir. 
• ade der ki : Ulkeleri ve bedenleri ayn dahi olsa, Allah'm rahmeti

layik olanlar; cemaat ehlidir. Ulkeleri ve bedenleri toplanmi§, bir 
ya gelmi§ dahi olsa, Allah'a asi gelenler; aynllk ehlidir. 

<<Esasen onlan bunun i~in yaratml§tlr.n ayeti hakkmda kendinden 
e en bir rivayette Hasan el-Basri : Onlan ihtilaf i~in yaratrm§tlr, der. 
bn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha ise; onlan f1rka fuka (flr-

1ar halinde) yaratrm§tlr, der. Bu; «Onlardan kimisi bedbaht, kimi
de bahtiyard1r.n (Hud, 105) ayeti gibidir. 

Onlan rahmet i~ln f1rka f1rka yaratml§tlr, da denilmi§tir. ibn 
ehb der ki : Bana Mi>slim ibn Halid''in ... Tavus'tan rivayetine gore 
·i adam ona gelip hasimla§mi§lar ve has1mllkta ileri gitmi§lerdi. Ta
. : ihtilat ettiniz ve ~ogalttlmz, dedi. 0 iki ki§iden birisi : Bun~n 
in yaratlld1k, deyince Tavus: Yalan soyledin, dedi. 0 adam: Allah 

Teala : «Onlar ise hala aynllktad1rlar. Esasen onlan bunun i~in yarat
ml§tlr . Rabbmm rahmet ettikleri miistesna.n buyurmami§ m1? dedi. 

avus : Onlan ihtilaf etsinler diye yaratmad1. Fakat onlan, cemaat 
·e rahmet i~in yarattl, dedi. 

Hakem ibn Eban'm ikrime'den, onun da ibn Abbas'tan rivayetin
e o, §byle demi§tir : Onlan rahmet ic;:in yaratmi§tlr, degilse azab i~in 

.·aratmami§tlr. Miicahid, Dahhak ve Katade de 'boyle sayler. Bu so
tin anlam1 Allah Teala'mn §U soziine donmektedir : <<Ben cinleri ve 

anlan, ancak bana kulluk etsinler diye yarattlm.>> (Zariyat, 56). 
<<Onlan rahmet ve ihtilaf i~in yaratml§tlr.n anlam1 kasdedilmek

.edir de denilmi§tir. Nitekim kendisinden gelen bir rivayette Hasan 
-Basri <<Onlar ise hala aynllktad1rlar. Esasen onlan bunun i~in ya

a ml§tlr. Rabbmm rahmet ettikleri miistesnad1r.n ayeti hakkmda §6y
e der : insanlar, muhtelif dinlere aynlmi§lardir. «Rabbmm rahmet et
ikleri miistesnad1r.n Rabbm kime rahmet etmi§Se; ihtilata dii§me
.. i§tir. Ona : Bunun i~in (aynllga dii§meleri ic;:in) yaratmad1 rm? de-
.Jdi de §Oyle dedi : Bunlan cenneti ic;:in, obiirlerini cehennemi ic;:in, 

"'Unlan rahmeti i~in, obiirlerini de azab1 i<;: in yaratrm§tlr. Ata ibn Ebu 
Rebah ve A'me§ de boyle sayler. 

ibn Vehb der ki : Malik'e <<Onlar ise hala aynllktad1rlar. Esasen 
onlan bunun i~in yaratmi§tlr. Rabbmm rahmet ettikleri miistesna
dir.n ayetini sordum. Bir grup cennette, bir grup da cehennemdedir. 
Kmdisinden bize rivayet edildigine gore Tefsir'de Malik <<Esasen on-

Tefsir . C. VIII F . 251 
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Ian bunun H;m yaratrm§tlr. )) ayetinde : Onlan rahmet . i~in yaratml§
tlr, der. Bir grup ise : Onlan ihtilaf i9in yaratrm§tlr, demi§tir. 

Allah Teala: «Bununla beraber, Rabbmm §U sozii de tamamen 
yerine gelmi§tir : ~iiphesiz ki Ben, cehennemi hep insan ve clnn ile 
dolduracagim.n ayetinde kaza ve kaderinde tam ilmi, g~erli hikmeti 
ile . yarattiklarmdan cennete hak kazanacaklann ve cehenneme hak 
kazanacaklann oldugunu haber verir. Muhakkak ki 0, cehennemi 
mutlaka cinn ve insan topluluklarmdan dolduracaktir. Bu husustaki yii
ce huccet ve tam hikmet O'nundur. Bu:hari ve Miislim'in Sahih'lerlnde 
Ebu Hiireyre (r.a .) den rivayete gore; Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyur
mU§tur: Cennet ve cehennem has1mla§tllar. Cennet: Bana ne oluyor ki 
bana sadece insanlarm zay1flan ve onemsizleri girecek? dedi. Ate§ de: 
Ben sadece biiyiiklenenler ve zalimlere se9ildim, dedi. Allah Teala cen
nete: Sen rahmetimsin. Seninle diledigime merhamet ederim, buyurdu. 
Ate§e de : Sen azab1msm. Seninle diledigimden intikam ahnm. Her bire
riniz de dolacaktlr, buyurdu. Cennete gelince; onda devaml1 bir iistiinliik 
olacaktlr. Nihayet Allah Teala onun igin cennet faziletlerinde kalacak 
yaratlklar yaratacaktlr. Ate§e gelince; o : Daha yok mu? demeye de
vam edecek de sonunda Aziz olan Rab, iizerine ayagm1 koyacak ve : 
izzetim hakkl i~in yeter, yeter, diyecek. 

120 - Peygamberlerin haberlerinden sana na'klet
memiz, S<enin kalbini bunlarla peki~tirmek ic;indir. Bu
nunla sana hak, mu'minlere de ogiit ve nasihat geldi. 

Allah Terua buyurur ki : Senden once ge9en peygamberlerin iim
metleriyle bi,rlikte olan haberleriyle ilgili k1ssalanm sana haber veri
yoruz, anlat1yoruz. Onlarla nas1l miicade,le ve miinaka§alar olmu§, 
peygamberler yalanlama ve eziyyetlere nas1l katlanrm§lar, Allah Te
ala kendi taraftarlan olan mii'minlere nas1l yard1m etmi§, dii§manla
n olan kafirleri nas1l yalmz b1rakm1§? i§te biitiin bunlar ey Muham
med, senin kalbine sebat vermemiz i~indir. Aynca ge~en peygamber 
karde§lerin senin i~in bir ornek olsunlar i~indir. 

Allah . Teala: «Bununla sana hak geldi.n buyurur ki ibn Abbas, 
Miicahid ve seleften bir grubun soyledigine gore; burada, bti sure kas
dedilmektedir. Kendisinden gelen bir rivayette Hasan ve Katade'den 
rivayete gore ise; burada, bu diinya kasdedilmektedir. Yani anlam : 
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Bu diinyada sana hak geldi, §eklindedir. Sahih olan ise §Udur: Pey-
amberlerin klSSalanm -ve Allah'm hem onlan ve hem de onlara ina

nanlan nas1l kurtard1gm1, kafirleri nas1l helak eyledigini igeren bu 
_ fuede kafirlerin geri durup yiiz gevirdigi, mii'minlerin mutmain ol
dugu ogiitler, nasihatler, dogru haber ve hak k1ssalar sana gelmi§tir. 

121 - tnanmayanlara de ki : Elinizden geleni yap111, 
biz de yapacag1z. 

122 - Bekleyin, biz de bekleyecegiz. 

Allah Teala Rasllliine, tehdid §eklinde Rabbmdan getirdiklerine 
inanmayanlara §Oyle demesini emrediyor: Yolunuz, metodunuz uzere 
elinizden- geleni yapm. Biz de yolumuz ve metodumuz uzere yapaca
giz. Bekleyin, biz de bekleyecegiz. Bu yurdun (diinyanm) akibetjnin 
kime olacagim . bileceksiniz. ~urasl muhakkak ki; zalimler, asia kur
tulU§a eremezler. Allah Teala elgisine alan va'dini yerine getirmi§, ana 
yard1m edip desteklemi§, kelimesini en yuce, kafir olanlarm kelimesi
ni ise en a§ag1 kilmi§tlr. :Allah Aziz'dir, Hakim'dir. 

123 - Goklerin ve yerin gayb1 Allah'a aittir. Butiin 
i~ler O'na dondurulur. Oyleyse O'na ibadet et ve O'na te
vekkul et. Rabb1n, yapt1klann1zdan gafil degildir. 

Allah Teala goklerin ve yerin bilinmezliklerini bildigini, donii§iin 
kendisine oluugunu, hesab giinu her bir amel i§leyene kar§1hgm1 tam 
olarak verecegini haber veriyor. Yaratma ve emr O'nundur. Allah Te
ala kendine ibadeti ve kendisine tevekkiilu emretmi§tir. O'na tevekkiil 
edip donenlere o·kafidir. 

Allah Teala: «Rabbm, yaptlklanmzdan gafil degildir.» buyurur 
ki ey Muhammed, seni yalanlayanlann durumu O'na asia gizli degil
dir. Bilakis 0, onlarm durumlanm ve sozlerini en iyi bilendir. Bu yiiz-
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den diinyada ve ahirette onlan yaptlklanna tam uygun bir ceza ile 
cezaland1racak; her iki diinyada da onlara kan}I sana ve taraftarlan
na yardim edecektir. 

ibn Cerir der ki . Bize ibn Veki'nin ... Ka'b'dan rivayetinde o, §oy
le demi§tir : Tevrat'm sonu, Hud suresinin sonudur. 

iZAHI --- --

imdi. bu sureyi bir biitiin olarak inceleyenler - hatta Mekke do
neminde nazil alan Kur'an surelerini biitiin olarak ele alanlar- hep
sinde bir ince, derin, koklii ortak ~izgiler bulur ve hepsinin de aym 
noktaya yiiklendigini goriirler. Hepsinin de aym mihver etrafmda don
diigiinii ve biitiin hatlanmn aym noktaya uzand1gm1, biitiin ~izgile

rin bir noktada toplandtgmi farkederler ... Bu ana ~izgi, tek kelimey
le akidedir. Bu din, butuniiyle akide ~evresinde dola§Ir. Biitiin insan
lar i~in hayat nizam1 olarak gelmi§ bulunan bir dinin ana mihverini 
akide esaslan te§kil etmektedir. 

Bu surenin iizerinde uzun bir a91klamaya giri§irken bu ana mih
ver ve asil ~izgi iizerinde tefsilath olarak duracag1z. Ayetlerin aki§l 
i\!erisinde bir nebze de olsa bu hususlara i§aret etmi§tik. Fakat bu 
bOliimleri birbirine baglamak, bir nebze daha bu ana mihvere ve as1l 
~izgilere i§aret etmemiz gerekecektir. 

Surenin umumi aki§mdan ortaya g1kan birinci ger~ek ... Evet ge
rek Hz. Muhammed'in getirdigi kitabm muhtevasml belirten giri§ klS
mmda, gerekse be§eriyyet tarihi boyunca islam inancmm hareket hat
tim a~lklayan k1ssalar boyunca veya Rasulullah'm bu kissalardan or
taya 91kan ger~ekleri ve bu kitabm muhtevasmdan tebaruz eden haki
katlan mii§riklerin yuziine vurmas1m bildiren sonuc;: k1smmda ... 

Surenin umumi aki§mdan ortaya 91kan ilk gerc;:ek .. . Tamamen 
yalmz ve yalmz Allah'a ibadet edip, O'ndan ba§kalanna ibadet etme
mek esas1 iizerinde kumeleniyor. Ve bunun dogrudan dogruya dini bir 
mesele oldugunu, hesab ve cezamn, sevab ve ikabm bu temel e.sasa 
gore degerlendirilecegini belirtiyor. Gerek surenin giri§ k1smmda, ge
rekse muhtelif ayetlerin tefsirinde . bu konuda gerekli ma'lumatl ver
dik. 

Burada ise Kur'an'm bu ger~egi koyu§ tarz1 iizerinde durup bu 
tarzm ehemmiyetini ac;:1klayaca~z : 

Yalmz ve yalmz Allah'a ibadet gerc;:egi §U iki sigada varid olu
yor: 
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«Ey kavmlm. Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan ba§ka tannruz yok

tur.» ... 
«Allah'tan ba§kasma ibadet etmeyesiniz diye. Muhakkak ki ben 

size O'nun tarafmdan gonderilmi§ bir korkutucu ve miijdeleyiciyim.)) ... 
Goriiliiyor ki, buradaki iki sigadan birisi emir sigas1yla, digeri de 

nehy sigas1yla varid olmaktad1r .. . Acaba ikisinin de anlam1 bir midir? 
Birinci ifadeden a~1k~a anla§Ihyor ki; emir, sadece Allah'a ibadet ko
nusundadir ve O'ndan ba§ka tann olmad1gm1 belirtmektedir. ikinci 
sigadan da Allah'dan ba§kasma ibadetten nehyedildigi anla§Ilmakta
dir. 

Aslmda ikinci siga, birinci sigamn zaruri bir neticesidir. Ama bi
rlncisi mant1ki esas, ikincisi ise bundan ~Ikanlan neticedir. Fakat hlk
met-i ilahi; bu neticenln de a~1klanmasm1, Allah'tan ba§kasma ibade
tin yasak oldugunun anla§1lmas1 ile iktifa edilmemesini irade buyur
mu§tur. Bunun i~in bu nehyi, ayn bir ifade halinde belirtmi§tlr. Hal
buki birinci emrln muhtevas1 i~erislnde mantlki olarak o da yer al
maktadir. 

Bu bize ·bu biiyiik hakikatm kavranmas1 konusunda ve Allah'm 
ol~iisiindeki onemi hususunda derin :3aretler vermektedir, Meselenin, 
sadece mantlki muhakemeye b1rak1larak zimnen anla§Ilabilecek du
rumda terk edilmeyip, iizerinde dikkatle durulmas1 gerektigi a~1k~a 

belirtilmi§ oluyor. 
Aynca Kur'an-1 Kerim'in bu iki hakikatl her ikl §Ikk1yla... Yani 

Allah'a ibadet ve Allah'tan ba§kasma ibadet etmemek ... §Iklanyla be
lirtmek i~in ta'kib ettigi metodu veriyor bize. l:}oyle ki; insan ruhu, her 
zaman i~in kesin emirlere muhta~tlr, bu meselenin iki §Ikkmda da. 
Yalmz Allah'a iba.deti emredip O'ndan ba§ka tann olmad1gm1 bildire
rek ve Allah'tan ba§kalarma ibadetin yasak oldugunu bunun zimmn
dan ~lkan manaya birakmayl ve bununla iktifa etmeyi asla yet.erli 
gormez. Qiinkii oyle bir zaman gelir ki insanlar, Allah'1 inkar etmeye
bilirler, O'na ibadeti de terketmezler ama bunlarm yam s1ra Allah'tan 
ba§kalarma da tapm1rlar ve miisliiman olduklanm sand1klan halde. 
-Allah korusun- §irke dii§erler. 

-i§te bunun i~in Kur'an-1 Kerim, bu konuda hem emir, hem de ne-
hiy sigasrm aym anda irad ediyor ve biri digerini te'kid ediyor. Ve bun
dan sonra daha §irkin s1zabilecegi hi~ bir delik ve gedik kalm1yor. 

Bu ve benzer ifadeler, Kur'an-1 Kerim'in muhtelif yerlerinde te
kerriir etmi§tir. i§te gerek bu suredeki gerekse diger surelerdeki ben
zer ifactelerden birka~ tanesi : 

«Elif Lam Ra. Bu kitabm ayetleri kesin kilmmi§, sonra Ha 
kim ve Habir olan Allah tarafuidan uzun uzad1ya a~aklanmi§tlr. Al-



4006 tBN KESiR (Ciiz: 12; Sure: 11 

lah'tan ba§kasma ibadet etmeyesiniz oiye. Muhakkak ki ben size O'nun 
tarafmdan gonderilmi§ bir korkutucu ve mtijdeciyim.». .. (Hud, 1) 

«Nuh'u da kavmine gonderdik. Ben, sizin i~in apa~1k bir korku
·~ucuyum, Allah'tan ba§kasma ibadet etmeyesiniz diye. <;unku ben, 
size gelecek elim bir gunun azabmdan korkuyorum.» (Hud, 25-26) 

«Ad kavmine de karde§leri Hud'u g6nderdik. Dedi ki: Ey kav-
mim, Allah'a ibadet edin sizin O'ndan ba§ka tannmz yoktur. Yoksa 
sadece yalan uyduran kimseler olursunuz.» (Hud, 50) 

«Ve Allah buyurdu ki: iki tann edinmeyin. 0, sadece tek bir tan
ndlr. Ve i§te bunun i~in benden korkun.» (Nahl, 51) 

«ibrahlm ne yahudi idi ne de bir hlristiyan. Sadece Allah'l bir 
tamyan bir mti.sluman. Ve mti.§riklerden de degildi.» (Al-i imran, 67) 

«Ben yuzumu muvahhid olarak gokleri ve yeri yaratana ~evir

diin. Ve ben mii§riklerden degilim.» (En'am, 79) 

Hi~ degi§me~ metodudur bu Kur'an'm. Hep tevhld ~er-<;egini bOy
le dile getirir. Ayn bir delaleti vat tabii bunun. Gerek hi~ bir zaman 
i~in z1mni i§aretlere ve mefhumlara guvenmeyip onemiyle mutenasib 
olarak kesin ve a~1k §ekilde hukmu -gerektiren buyuk ve onemli bir ko
nu oldugunu ortaya ~1karmak bak1mmdan olsun, gerekse insan denen 
§U .varhgm tabiatmda bu ger~egin bOyle bir kesinlikle a~1khga kavu§
turulmasl gerektigini bildiren ve hi~ bir §ekilde kapah bir noktasmm 
bulunmamasmm icab ettigine dair delaleti bak1mmdan olsun. Apayn 
bir anlam1 var. En son hikmet, Allah Teala'mnd1r elbette... Yarattlk
lanru en iyi bilen O'dur ve latifdir, haberdard1r. 

ikinci olarak da gerek bilumum Kur'an;da, gerekse bu surede kul
lamlan «ibadet» terimi uzerinde durmak istiyoruz. Ancak bu mefhu
mu kavrad1ktan sonra yalmz Allah'a ibadet edip, O'ndan ba§kasma 
ibadet etmeme konusunda neden bu derece y1gmak yap1larak durul
dugunu daha iyi anlaml§ oluruz. Bunun da otesinde bu . ger~egin her 
iki §Ikklyla birlikte te'kidli olarak ifade edilip, z1mnen i§aret edilme
yi§indeki derin manayl kavrayabiliriz. 

Hz. Hud'un kavmi ile olan klssasmm sonunda «ibadet» teriminin 
ne manaya geldigini ve neden uzerinde bunca titizlikle duruldugunu, 
biitiin peygamberler tarafmdan bunca eza ve cefaya ragmen en ufak 
bir ta'viz verilmeden bu mefhumun tahakkuku i~in ~aba sarfedildigi
ni l;>ir nebze a~Iklami§tlk. ~imdi bu i§aretlere baz1 k1s1mlar daha ekle
mek istiyoruz : 

~uras1 muhakkak ki, kul ile tann arasmda olan muamele ve belli 
ibadet §ekilleri i~in «ibadet» terimini kullamp da insanlann kendi ara
larmdaki muamelelerinde onun yerine «muamele» teri~in kullaml-
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mrun §U son zamanlarda ortaya ~1km1§tlr. Yani Kur'an-1 Kerim'in nii 
zllliinden as1rlar sonra. ilk devirlerde boyle bir aymm yoktu. · 

Biz, «islam Dii§iincesinin Esaslan ve Hususiyetleri» adh eserimiz
de bu meselenin tarihi iizerinde mufassal bilgi verdik. ~imdi oradan 
baz1 iktibaslar yapahm : 

«Be§eri faaliyetlerin, ~dbadat ve muamelat» diye ikiye aynlmas1, · 
«F1klh» kitablarmm te'lifinden sonra ortaya atllm1§ bir meseledir. Fa
kat hemen §Unu ifade edelim ki; evvelemirde bu taksim ameliyesi, il
mi te'life dayanan <<klasik» ve miicerred bir sm1flamad1r. Aradan bir 
miiddet ge~tikten sonra bu eserleri, miisliimanlann butiin hayatmda 
derin izler b1rakan yanl1§ dii§iinceli bir~ok eserler serisi ta'kib etti : 
Ve bOylece ibadet mefhumu insanlarm zihnine : <<ibadet f1khmm», 
ele alnn§ oldugu be§eri faaliyetlerin ilk kategorisine has bir mesele 
olarak yerle§ti. Bu arada <<Muamelat f1khmm>> ele alm1§ oldugu be§eri 
faaliyetlerin ikinci kategorisine k1yasla bu mesele, tamameit §a§llacak 
bir durum arzetmektedir! Boyle bir dii§iince, §iiphesiz islam tasavvu
rundan inhirfuftlr. Bu inhirafm zamanla islam cemiyetinin biitiin ha
yat sahalanna yayllaca~ bir ger~ektir. 

~u bir hakikattlr ki, islam tasavvurunda ibadet mefhumu bulun
mayan veya bu vasfm ger~ekle§mesini istemeyen hi~ bir be§eri faali
yet ve davram§ yoktur. islam nizam1, bidayetinden nihayetine kadar 
ibadet mefhumunu ger~ekle§tirtneyi kendisine en biiyiik gaye edin
mi§tir. islam'm idari · ve iktisadi nizammda, ceza hukUkunda, medeni 
ve aile hukukunda ve bu nizamm i~ine alm1§ oldugu diger kanunlar
da bundan ba§ka bir hedef yoktur. 

islam nizammm be§eri hayatta <dbadetin» manas1m ger~ekle§tir
mekten ba§ka bir .gayesi yoktur. Be§eri gii~ler -Kur'an-1 Kerim'in tn
san varhgmm gayesi olarak beyan buyurdugu- bu ~edefi ancak Rab
bani nizama U)llgun olarak tamamlad1klan zaman gayeleririi ger~ek
le§tirebilirler ve bu vas1fla muttas1f olabilirler. Ve bOylece Allah Te
ala'nm uluhiyyeti ikrar edilmi§ olur. Aksi takdirde bOyle bir hareket, 
ibadetin manasmm dl§ma ~akmak .demektir. Ba§ka bir i.'facte · ile ulu
hiyyetten aynlmak demektir. Yani Allah Teala'mn irade buyurmu§ 
oldugu insan varhgmm gayesinden · uzakla§maktlr. Netice itibanyla 
dinden ~1kmaktlr. 

Fukahamn 1dbadet» ismi altmda miitalaa etmi§ oldugu ~e'§itli ·fa
aliyetler ve bilhassa -islam tasavvurunun mefhumlan di§mda ka
lan- bu s1fat, bizzat Kur'an-1 Kerim'deki yerine miiracaat edilerek in
celenecek olursa, apa~1k hakikatlarla kar§1la§Ihr. Ve goriiliir ki ibadet, 
fukahanm «muamelat» ad1 altmda miitalaa _·ettikleri diger ~e§itli faa
liyetlerden ayn bir §ey degildir ... Muamelat; insan varhihmn gayesi-
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ni te§kil eden «iba.det)) mzammm yans1 olmas1 ve Allah'm uluhiyyet
teki tekligini ve ubudiyyetin mimasm1 gerc;ekle§tirrni§ olmas1 itibany
la Kur'an-1 Kerim'in ak1§mda ve islam nizam1mn tevcihatmda daima 
ic; ic;e birbirine girmi§ vaziyette gortilmektedir. 

Zamanla bu taksim baz1 kimselerin; «muamelat)) sahalan, ta'li
matm1 Allah'tan degil, Allah'm mtisaade etmedigi hayat meselelerin
de kanunlar koymaya kalkan ba§ka ilahlarm yabanc1 nizamlarma gO
re ayarlamrken; «ibadetleri'' islam ahkamma uygun olarak yerine ge
tirrnekle mtisltiman olma imkamna sahip olunabilecegi §eklinde yan
h§ anlamalarma yol ac;b. .. 

Bu, biiyiik bir vehimdir. islam c;oziilmeyen ·bir vahdettir. islam'1 
bu §ekilde ikiye aJlran kimseler vahdet §Uurundan c,:1km1§lard1r. Veya 
ba§~a bir ifade ile bu dinden uzakla§m1§lardir. 

§imdi bunun tizerine bir kac; satlr daha ekleyelim. Daha once bu 
ciiz'de de belirttigimiz gibi, bu Kur'an'la ilk muhatab olan Araplar 
sadece belirli ibadet §ekli anlannm c,:1karm1yorlard1 bu terimden ... Hat
ta ilk giin Mekke'de bu terimle muhatab olanlarm zamamnda daha 
hie; bir ibadet emri gelmemi§ti. Bununla o zaman yalmz ve yalmz Al
lah'm dinine bagllllk ve O'ndan ba§ka ·butiin dinleri terk anlam1m ka
bul ediyorlardl. Hatta Hz. Peygamber bile ibadet terimini, c<ittiba)) ya
ni ba§kalarma uymak §eklinde tefsir etmi§ti. Nitekim Hatim oglu 
Adiyy H1ristiyanlann rahiblerini tann edinmelerini ac,:1klarken buyu
ruyor ki : <<Rahibleri onlar ic;in helal ve haramlan koydular, onlar da 
bunlara uydular. i§te onlann rahiblerine tapmmalan budur.>> ... Ger
c;ek odur ki <cibadet)) terimiyle sadece belli bir ibadet §eklini kasdetmek 
bu mefhumun as1l anlamm1 ifade etmez. Bu sadece ikinci derecede o 
anlama gelebilir, yoksa birinci derecede degil. 

Daha · once bu ciiz'de demi§tik ki : Vak1a eger ibadetten maksad, 
sadece belirli §ekiller ve hareketler olmu§ olsayd1, bunca rasuller ve ri
saletler kafilesi bu konunun iizerinde bu derece durmazlardl. Peygam
berler bunca ac1lara ve eziyyetlere katlanmazlardl bu ugurda. Tarih 
boyu gelmi§ gec;mi§ mii'minler, bu kadar onem vermezlerdi o hususa. 
Bunca ag1r bedeller odenmeyi gerektiren as1l unsur, be§eriyyeti kulla
ra kul olmaktan kurtanp her konuda ve her i§te tek bir Allah'a kul 
etmektir ... Diinya ve ahiretle ilgili her §eyde yalmz ve yalmz Allah'a 
baglanmaktlr ... 

§tiphesiz ki Allah'm birligi, hakimiyyetin birligi, rububiyyetin bir
ligi, htikiim ve yetki kaynagmm birligi, hayat nizammm birligi ve in
sanlann bagland1klan dinin birligi. .. Evet biitiin bu birliklerdir ki, ug
runda bunca peygamberler gonderilmi§ ve bunca c;aba sarfedilmi§tir. 
Tahakkuku ic;in bunca ac1lar c;ekilmi§, eziyyetlere katlamlrnl§tlr. Yok-
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sa Allah'm bunlann hie; birisine ihtiyac1 yoktur. Allah, §iiphesiz 'biitiin 
alemlerden miistagnidir. Ama biitiin bunlar Slrf insanllgm h_ayatmm 
bunlar olmadan diizelmesi, 1slah olmas1 ve insana yara§Ir bir hayat 
tarz1m almas1 miimkiin olmad1g1 ic;in yapilrni§tlr. <;iinkii tevhid alma
dan insanhk hayatmm hie; bir sahasmda insanca ya§amak irnkam kal
rnaz ... 

Orada bu konunun surenin nihayetinde ac;Iklanacagim soylerni§
tik. ~irndi ise, her yoniiyle tevhid akidesinin insanhgrn hayatmdaki 
onerni ve degeri iizerinde ozet olarak bir nebze ac;Iklarnalarda buluna
cagiz: 

· I - Once bizzat insan denilen §U varhgm ruhunda yereden bu 
tevhid akidesinin dogrudan dogruya onun varhk yapiSI, f1tri ihtiyac1 
ve organik terkibi iizerindeki te'sirleri iizerinde durmak istiyoruz. in
san dii§iincesine yapt1g1 te'sirler ve bu dii§iincenin, insan varllg1 uze
rindeki fonksiyonlanm ac;Iklayacagiz : 

islam dii§iincesi, meseleleri i§te boyle bir §Urnulle ele allr. Yani 
biitiin manalanm kapsayan bir §Umulle. insan denen varhgrn biitiin 
sahalarma, biitUn cephelerine her tiirlii ihtiyac; ve arzularma hitab 
eder. insam, irtibat halinde bulundugu bir tek cihete c;evirir. Huzu
runda her §eyi talep etme hakkma sahip oldugu ve biitiin mahluka
tm kendisine yoneldigi bir tek cihete dondiiriir. ~vet, arzulad1g1 ve 
korktugu, gazabmdan sakmd1g1 ve nzas1m istedigi bir tek cihete ... 
Qiinkii bu cihet, her §eyin yaratlClSldlr. Her §eyin malikidir. Kainatta 
goriilen zerrelerden kiirrelere kadar biitiin mahlukatm yegane idare
cisidir. 

Boylece bu dii§iince sistemi, insan denen varhg1 bir tek kaynaga 
baglar. insamn dii§iinceleri, mefhumlan, klymet ve degerleri, ol~ii
leri, kanun ve nizamlan bu kaynakta birle§ir. insan zihnini kurcala
yan 'biit'iin suallerin cevab1m bu kaynakta bulur ... 

insamn varhg1 bu §ekilde te§ekkiil ettigi zaman insamn biitiin 
hal ve harekati dogru bir ishkamete yonelir. <;iinkii boyle bir zaman
da insamn varllgl, her sahada hakikatm miihriinii ta§Iyan «Vahdet» 
haline •girer. Vahdet, Halikm hakikahd1r. Vahdet, c;e§itli §ekiller ve 
durumlar arzeden §U kainatm bir hakikatld1r. Vahdet, muhtelif cins 
ve Irklardan rneydana gelen §U canlllar aleminin ve hayatm bir haki
katldir. Vahdet, ba§ka ba§ka isti'dad ve kabiliyet ta§Iyan insanhgm 
bir hakikat1d1r. Vahdet, c;e§itli ibadet sahalanna sahib alan insan var
hgmm bir gayesidir. K1saca insan, §U varhk aleminde hakikatl nere
de ararsa arasm mutlaka bulur. <;iinkii bu hakikat biitiin kainatl ku
§atmi§tlr. 
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insanoglunun varhg1, biitiin yanlanyla bu ~<hakikata» uy;gun ol
dugu zaman eri§ilmez bir kuvvete sahip olur. Ayru zamanda i~inde 
ya§ad1g1 ve daima kendisiyle irtibat halinde bulundugu kainatm ha
kikatiyla veya varhk aleminde miiteessir oldugu yahut kemdi te'sir 
sahasma ~ektigi canh cans1z biitiin mahlukatm hakikatlyla 'birle§tigi 
zaman e§Siz bir ahenk arzeder. i§te bu ahenk insana, biitiin eserler 
viicuda getirme ve biiyiik i§ler ba§arma gii\! ve kuvveti ba~eder. 

Se~ilmi§ ilk miisliiman toplulukta bu hakikat, en son §eklini al
digi zaman Allah Teala bu toplulukla insanhk tarihinde ve be§eriyyet 
iizerinde derin izler birakan harikalar yaratb. .. 

§ayet bu hakikat bir defa daha bulunacak olursa; -ki Allah'm 
izniyle mutlaka bulunacaktlr- online ne kadar gii~liik ~1karsa ~Iksm, 
Allah Teala bu hakikatla ~ok §eylerin ba§anlmasmda yard1mc1 olacak
tir. Bu hakikatm varhg1, onii almmaz bir kuvvet doguru:r. <;iinkii bu 
kuvvet, bu kainati yaratarun kudretinden gelmektedir. 

insarun biitiin faaliyetlerinin bir tek hareket halinde, insan var
hgmm gayesi olan ibadete yonelmesi, insanda te§ekkill eden varllgm 
alametlerindendir. 

Bu ruhi ve aksiyoner gii~ kaynag1, islam'm en biiyiik meziyetle
rinden biridir. islam, kainatta be§er kalbinin her zaman i~in kar§Ila
§abilecegi biitiin hakikatlan teker teker a~Iklar. insarun faaliyet Sa
hasmdaki her tiirlii yoneli§lerini ele allr. insan, diinyada ya§arken 
ahiret i~in ya§amayl, Allah i<;in ~all§Irken mai§eti i~in <;ali§maYJ, ge
rek nzlk meselesinin tedbirinde ve gerekse yeryiiziindeki halifelik gQ
revinin giinliik faaliyetlerinde dinin kendisinden istedigi insani ol
gunlugu ancak ve ancak islam nizammda bulmu§tur. islam, insandan 
sadece bir hususu ister : Gerek ibadet §ekillerinde ve gerekse pratik 
hareketlerinde ihlasla ve tam bir teslirniyyetle Allah' a yonelmeli... Bi.i-

. tun faaliyetleri yiiriitebilecek, her i§e girebilecek ve hayattaki rolii
nii tamamlayabilecek §ekilde gii<; ve kuvvet vermi§tir ... 

Tevhidin Sosyal Hayattaki Onemi 

II - $imdi Allah'm dinine baglanmak ve bunun hayattaki fonk
siyonlan iizerinde durup biitiin anlamlanyla ibadetin yalmz ve yal~ 
rnz Allah'a tahsis edilmesinin bir ba§ka noktadan degeri iizerinde du
racagiz :. 

Allah'a kul olmak, §Uphesiz ki insam ba§kalanna kul olmaktan 
kurtanr, insanlan kullara kulluktan ~1kanp bir ve tek Allah'a ~ul 
eder. Ve boylece ger~ek manada insanhk §eref ve haysiyeti korunmU§ . 
olur. Gerek bu §eref ve haysiyet, gerekse kullara kul olmamak husu
su Allah'm hak din olan islam nizammm di§mda hi<; bir nizamda ta-
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hakkuk edemez. islam nizammm ch§mda insanlar ~e§itli §ekillerde 
birbirlerine kul olurlar. Gerek itikadi anlamdaki kulluk ile gerek bil
digimiz manadaki ibadet ile, gerekse te§rii anlamdaki ibadet ile olsun. 
Hepsi de hirer kulluk c;e§ididirler ve birbirlerinden farkh yanlan yok
tur. Madem ki hepsinde de insanlar Allah'tan ba§ka, kullara kul ol
maktadirlar ve hayati meselelerde onlann buyruklanna uymak zorun
dadirlar, degi§en hie; bir §ey yoktur. 

Hi~ bir zaman insanlar dinsiz ya§ayamazlar. Mutlaka bir din edin
mek zorundachrlar. Ama Allah'm dinine baglanmayanlar, muhakka}{ 
Allah'tan ba§kasmm dinini benimseyeceklerdir. Hayatm degi§ik cep
helerinde ortaya ~1kan degi§ik §ekillerdeki tannlara kul olacaklard1r. 

Ya §ehvetlerin ve arzularmm penc;esine dii§ecek ve hudut nedir 
bilmeksizin, kontrol nedir yapmaks1zm onun kulu olacaklard1r ... Ve 
boylece insani hususiyetlerini "kaybedecekler ve hayvanlar derecesine 
dii§eceklerdir. 

«Kiifredenler ise hayvanlar gibi yerler, eglenirler ve onlann du
ragl cehennemdir.» (Muhammed, 12). 

Muhakkak ki insanm insanhgm1 kaybetmesi kadar biiyiik kayb1 
yoktur. insanoglu, Allah'm dininden c;1kar c;1kmaz insanhgm1 kaybe
der ve hayvanlarm seviyesine iner. ~ehvetlerin ve arzularm kulu ko
lesi olur. 

Daha ba§ka tiirlii tannlara da kul olurlar. Daha ba§ka §eylerin 
de penc;esine dii§erler. Kendiliklerinden hiikiimler vaz'eden liderlerin, 
devlet adamlarmm kulu olurlar. Bu hiikiimleri vaz'edenlerin menfa
atmdan ba§ka hi~ bir §eyi gozetmeyen buyruklarm mahkumu olurlar. 
Onlar diledikleri gibi tasarruf ederler hayatlannda. Bu sahte tann
lar; gerek hiikiimler koyan bir ferdirt hakimiyeti §eklinde ortaya· c;Ik
sm, gerekse bir rrkm, bir kitlenill hakl.miyeti tarzmda ortaya c;1ksm 
degi§en bir §ey yoktur. Allah'm §eriatml tammayari ve Allah'm hii
klimlerine dayanmayan biittin be§eri nizamlarda insanhgm dii§tiigii 
seviyelere goz atmak, bunu gorebilmek ic;in kafidir. 

Ne var ki kullara kul olmak, sadece yoneticilere, liderlere ve ka
nun koyuculara kul olmakla bitmez. Bu ac;1kc;a goriilen bir §eklidir ~ 
kullugun ama he psi buhdan ibaret degildir... Daha ba§ka §ekilleri de · 
vard1r kullara kullugun. '<;ogunlukla gizli olur bunlar ama zaman za
man ac;1k §eklinden c;ok daha beter ·ve fazla olur. Bunun en ac;1k or
negi, modaya kul olanlard1r. Moda evlerinin insanlar uzerindeki ha
kimiyetini vakla hie; bir be§eri miiessesede gormek miimkiin degildir ... 
~u kendilerinin medeni oldugunu soyleyenler... He psi he psi modanm 
kulu durum~ndad1rlar. Moda yaratlc1lan tarafmdan ortaya siiriilen 
bir klyafeti -ister ~mlc;1plak olsun, ister kapah, ister binecekte olsun 
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ister giyecekte, ister eglencede olsun ister gezinti yerlerinde-- moda
mn ge~erli oldugu her alanda hi~ bir cahiliyyet mensubu erkegin ve
ya kadmm ka~mmas1 veya yerine getirmeinesi milmkiin degildir. i§
te kullugun daniskasl.. . Kim ~1kabilir modamn dt§ma bunlardan? ... 
~ayet §U medeniyyet ad1 verilen cahiliyyetin mensublan moda evleri
ne kul olduklan, bagland1klan kadar · Allah'a kul olup baglansalardl 
§iiphesiz ki son derece zahid birer mii'min olurlardi ... Ve eger bunla
rm bu bagllllgma kulluk denilmezse neye denilecektir? Eger bu mo
dacilar, bunlann hakimi ve tanns1 degilse hakimiyyetin ve tannhgm 
anlamt nedir? ... 

<;ogu kere zavalh, hem de ~ok zavalh kadmlara rasthyoruz. Oyle 
dekolte k1yafetler giyiniyorlar ki ne §ekillerine uyuyor, ne bedenleri 
ne de yap1larma. 0 derece boyamyorlar ki alay konusu olmaktan, gii
liin~ duruma dii§mekten ba§ka bir §eye yaram1yor. Ne var ki modamn 
gii~lii tannlan ve modamn hakim giicii alt ediyor onlan ve bu derece 
kii~iilterek herkese giiliin~, aleme riisvay olmalanm saghyor. Kar§l 
koymak miimkiin mii modaya? Bu uydurma tannlarm kullugundan 
kurtulmak ne miimkiin? ... <;iinkii c;evresini saran cemiyet, biitiin bii
tiin moda tannstmn kullan, koleleri, o nas11 kurtarsm kendisini bu 
igren~ putun .elinden? 

Eger bunun ad1 da kulluk, kolelik degilse nedir? .. Hakimiyet ve 
tannhk degilse nedir? .. 

Bu, insanlarm Allah'a kul olmad1klan takdirde kul olacaklan nok
talardan sadece bir tanesidir. Allah'tan ba§ka kullara kul olanlarm 
baglanacagl uydurma dinlerden sadece birinin ornegidir ... ~u halde 
sadece yoneticilerin, devlet adamlanmn ve kanun koyuculann kulu 
kOlesi olmak, biricik kulluk §ekli degildir. Be§erin be§ere kullugu, be
§erin be§ere hakimiyeti tek bir kulluk ve hakimiyet §eklinde olmaz, 
~ok degi§ik §ekilleri vard1r onun .. . 

i§te buradan anhyoruz tevhid akidesinin onemini. Allah'm dini
ne baglananlann ·n1hlanmn, 1rzlarmm, mallarmm nas1l korundugu
nu ve Allah'm dininden ba§ka dinlere baglanml§ bulunanlann, kiSa
casi Allah'tan ba§kalarma ve ba§ka §eylere kul olanlarm, bu nokta
larda hie; bir koruyucularmm bulunmad1gm1 goriiyor ve tevhidin kiy
metini idrak ediyoruz. Bu kulluk, kanun koyuculann hakimiyeti §ek
linde olabilir, geleneklerin ve all§kanllklann hakimiyeti §eklinde ola
bilir, basit dii§iince ve inan~lann hakimiyeti §eklinde ola'bilir .. . 

Gerek inan~ ve gerekse dii§iince alanmda Allah'm dininden ba§
ka dinlere ve yollara baglanmak demek bitmez tiikenmez evham ve 
hurafelerin batakl1gma gomiilmek demektir... Putperest cahiliyyet
lerde bunun degi§ik §ekillerini goriiyoruz. Avam tak1mmm bagland1g1 
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hurafe ve efsfmeler de bu cahiliyyetin bir ba§ka §eklidir. Sakat bir dii
§iince ve yanll§ bir inan~ ugrunda nice mallarm, miilklerin kurbfm 
edildigini hatta zaman zaman ~ocuklann bile adand1gm1 goriiyoruz. 
Bu dii§iinceler ve hurafelerin sard1g1 insanlar devamh olarak uydur
ma tannlarm §errinden korkuyorlar, bu tannlarla ilgi kuran rahib
lerin ve din adamlarmm belasmdan ~ekiniyorlar. Cinlerle, §eytanlar
la, i.frltlerle ilgi kuran esrarengiz kimselerin ve biiyiiciilerin hemen 
iizerine indirecekleri felaketlerden korkup duruyorlar.. . Daha neler
den nelerden? ... Boyunlan biikiilene, takatlan bitene, enerjileri bu sa
halarda mahvolup gidene kadar korku ve deh§et i~inde, iimit ve arzu 
i~inde yipramp gidiyorlar ... 

Moda evlerine kullugun sadece 6rfler ve adetler yoniinden iize
rinde durduk ve bu ugurda paymal olan 1rz ve narnus noktalanm ele 
ald1k. Ya bu ugurda harcanan paralar, bo§a ak1tllan enerjiler ve 61-
diiriilen vakitler? ... 

Orta gelirli bir aile, parfiimler, boyalar, rujlar, pudralar, kuafore 
gidip sa~ yaptlrmalar, ondiile ettirmeler ve her y1l modas1 degi§en el
biselik kumru}lar ve tuvalet tak1mlan i~in.. . Sonra aym modaya uya
rak degi§en ayakkabllar, sa~a, tuvalete, ayakkab1ya uygun dii§mesi ge
reken siis e§yasi i9in ... Ve bu ugursuz putlann istedikleri saymakla 
bitmeyen diger §eyler i9in .. . Normal gelirli bir aile, gelirinin en azm
dan yans1m bu ugurda harc1yor. Bir gun digerini tutmayan bu her 
an degi§en modac1 tannlann buyruklanm yerine getirmek ve istedik
lerini yapmak h;in gelirinin yansm1 harcwor. Qall§masmm yan se
meresi bu ugurda ak1p gidiyor. Ustelik de harcad1g1 enerjisi caba ... 
Kim var bunlann ardmda? Bu tannlarm ihdas ettigi diinyalara ku-

. rulmW? bulunan fabrika ve imalathanelerin ardmda yahudi bankerler 
ve kapitalistler oturmu§ bulunuyorlar ... Ve modaya uyan bir kadm, 
yahut bir erkek bu yorucu 9all§mas1 ve 91rpmmas1 i9inde bir an olsun 
durup da bu igreng dinin emirlerini yerine getirmekten kac;mam1yor 
ve bu ugurda mall gidiyor, emegi gidiyor, 1rz1 ve ahlak1 paymal olu
yor, ama bir kere de olsun bu uydurma tannmn kar§ISma 91k1p rest 
c;ekemiyor . .. 

Kullugun bir ba§ka c;e§idi de, insanlara hiikiim koyan insanlann 
buyruklanna uymanm yiikledigi miikellefiyetlerdir ... Bir Allah kulu
nun Allah'a sundugu bir kurbanm mukabilinde Allah'tan ba§ka ha
kim tannlara kul alan insanlar bin bir katl kurbanlar takdim ederler 
de yine yakalanm kurtaramazlar. Mallanm, nefislerini ve 1rzlanm bu 
ugurda feda ederler de yine bitmez ... 

Putlar vard1r dikilir bu tannlar adma ... Kimisinin ad1 «vatanda§
llktlr»... Kimisinin ad1 «cinsiyettir». .. Kimisinin ad1 <<Slmf hakimiye-
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tidir» ... Kimisinin ad1 «iiretim imkanlar1dlr» ... Ve daha burada saYJla
mayacak kadar ~ok ve ~e§tli putlar dikilir bu tannlar adma ... 

Bu ugurda bandolar ~allrur, i§aretler ~ekilir ve put~ular, put •. 
tapanlardan putlan ugrunda mallanm ve canlanru tereddiitsiiz feda 
etmelerini isterler. Aksi takdirde bu huslista gosterilecek 'bir tereddiit 
h1yanettir gayeye, en biiyiik utang vesilesidir ... Hatta bu putlann is
tekleriyle ~atl§an konu 1rz ve namus konusu bile olsa feda edilecek el
bette ve bu fedakarllk ugrunda kan dokillecek kadar biiyiik bir §eref 
vesilesi olur .. . <;iinkii boyle bagmr o putlann etrafma dikilmi§ bulu
nan borazanlar .. . Ve bu borazanlar ardmdan da yoneticilerden miite
§ekkil tannlar kurulup otururlar. 

Ger~ekten de yeryiiziinde yalmz ve yalmz Allah'a kullugu tahak
kuk ettirmek, insanlan ta§lara, putlara ve §eytanlara tapmmaktan 
kurtarmak ve insanllgm hayatlru Allah'm irade buyurdugu o yiice se
viyeye ula§tlrabilmek igin yap1lan Allah yolunda cihadm gerektirdigi 
biitiin fedakarllklarm ... Bir kag mislini sarfederler Allah'tan ba§ka
sma kul olanlar .. . Allah yolunda cihad ettikleri takdirde mallanm, 
~ocuklanm ve ailelerini kaybetmekten korkanlar, §ehid olup olmenin 
eziyetinden, ac1smdan ve kaybmdan endi§e edenler... Dii§iinsiinler bir 
kere Allah'tan ba§kasma kul olduklan takdirde kaybedecekleri maHa
n, canlan, ~ocuklan ve bunlann da otesinde ahlak ve namuslan ... Mu
hakkak ki Allah yolunda cihad etmek, onlara Allah'tan ba§kasma kul 
olanlara yiiklenen miikellefiyetlerden GOk daha az miikellefiyetler yiik
ler. Bunun da otesinde, o pislikler, o utarulacak haller ve o zilletler ... 

III - Diger taraftan, Aliah'm dinine baglarup yalruz ve yalmz 
O'na kulluk ederek ba§kalarma kul olmaktan kurtulmarun insan ener
jisini bo§a gitmekten korumak hususunda son derece biiyiik bir one
mi vard1r. Sahte tannlarm ugrunda insanhgm enerjisinin bo§U bo§u
na ak1tllmay1p biitiiniiyle yeryiiziiniin i'man ve geli§tirilmesi, tabi
atl haliyle onunla birlikte hayatm geli§tirilmesi i~in kullarulmas1 ko
nusu da biiyiik bir ehemmiyet arzeder. 

Meydanda apa~1k bir ger~ek var ki, biz ona bu ciiz'iin ba§ taraf
lannda bir nebze i§aret ettik ... ~oyle ki: Her ne zaman Allah kulla
rmdan bir kul kalk1p da kendisini putla§tlrmak isterse ve insanlann 
Allah'1 b1rak1p kendisine kul etmek arzu ederse ... Elbetteki bu putun, 
insanlan kendisine kul etmek i~in kuvvet ve enerjiye ihtiyac1 olacak
hr. Bu kuvvet ve enerjiyi once §ahsmi korumak i~in kullanacak, son
ra kendisini putla§tlrmak i~in kullanacaktlr ... Bunun yam s1ra onun 
borazaruru ottiirecek, buyruklarml duyuracak kuklalara ihtiyacl ola
caktlr ki, bunlar bu tannlanna kar§I son derece gilliinG olan kulluk
lanru yerine getirsinler ve onu takdis ederek herkesin g6ziinde biiyiit-
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stinler ve ytice tannhk vas1flanm herkese tarutsmlar ... Sonra da bir 
an bu kulluk gorevkrini yerine getirmekten ~ekinmesinler. c;evresin
de dontip dursunlar, kudsal §eyler versinler ona, buyruklar~ru dua gi
bi okusun ve durmadan sozlerini tekrarlasmlar ... Bir kudsalhk ver
sinler ona kullar1. .. 

<;ok yorucu bir i§ elbette ki bu. <;tinkti bu gtiltin~ kulluk ve iba
det etrafmdaki borazanlar sustugu, defier durdugu, buhurlar sondti
gu, terenntimler dindigi, buyruklar okunmaz oldugu zaman kti~tiltir, 

k1s1hr ve basitle§ir ... Bunun i~in durmadan dinmeden bu havay1 de
vam ettirmek gerekir. Bu ise elbette ki ~ok yorucu ~ah§malan gerek
tirecektir. 

Bu yorucu ~ah§malar yap1hrken elbette ki enerjiler sarfedilecek, 
mallar doktilecek ve baz1 kere de ruhlar ve 1rzlar paymal edilecektir. 
Ama bunlar yerytiztintin i'man i~in kullamlsa, verimli bir tiretim ~ar- · 

klrun donmesi i~in harcansa, be§er hayatmm geli§tirilmesi ve zengin
le§tirilmesi i~in sarfedilse be§eriyet i~in bir~ok faydalar saglanacak
tir. Ne yaz1k ki bu ~ah§malar, bu didinmeler, 'bu mallar ve baz1 kere 
de ruhlar bu hay1rh, bu insanhk i~in verimli olan alanlarda kullaml
maz ... Madem ki insanlar Allah'a kul degil de O'nun di§mda putlara 
kul olmaktad1r, hi~ bir §ey dogrudan dogruya insanlann hayn i~in 
kullarulmayacaktlr ... 

Bu noktadan gortiltiyor ki insanlar Allah'tan ba§kalanna kul ol
ma gtinahm1 i§lemekle, O'ndan ba§kasma tapmmakla btiytik kayip
lara ugruyor, enerjileri ttikeniyor, yerytiztinti i'mar edemiyor, tiretim 
imkanlanm geli§tiremiyorlar .. . Ve bunlarm otesinde de ruhlanm mah
vediyor, namuslar1ru mahvediyor, ahl·aki degerlerini ayaklar altma ah- . 
yor. Zillete dti§tiyor, eziliyorlar ... 

Yeryiiztintin bir sisteminde bOyle de, digerlerinde degil mi? Ha
yir hepsinde aym. Degi§en §ey, sadece ya§anan §artlar ve feda edilen 
kurbanlard1r ... 

Ger~ekten de Avrupa sahte bir din ad1yla insanlara zalim bir te
ror rejimi uygulayan kilisenin baskmmdan ka~arken btittiniiyle bo
§anml§ ve Allah duygusundan bag1ru kmp ka~nn§tlr. insanm insanl1k 
degerlerini ~igneyen ve zalim bir rejimle insamn §eref ve haysiyetini 
ayaklar altma alan kilise diktasma kar§I ba§ kaldmrken Allah'a da 
isyan etmi§ ve ba§ kaldirnn§tlr.. . Sonra da bir tak1m insanlar kendi 
insanl1k §eref ve haysiyetini, htirriyet ve degerlerini -bu arada men
faatlm- bir takrm ferdiye~i nizamlarm golgesinde aramaya ba§la
ffil§, btittin ideal ve dti§tincelerini htirriyet ve haysiyetini demokrasi
ye baglann§ ve bunlarm garantisini orada arann§tlr. Veya parlamen· 
ter sistemlere, be§eri yasalara, basm htirriyetine, kaza ve te§rl' te'mi-

------------------------------------ --- ---
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natlarma, sec;men c;ogunlugunun kararma baglami§lardir. Ve o ni
zamlann c;evresini saran saytlmayacak kadar \!Ok latta prensiblere ... 
Sonra ne olmu§?... Alman netice ne?... Sonuc;; kapitalizmin, her tiir
lii bask1 sistemlerine ba§vurarak say1lamayacak kadar ~ok garanti ve 
paravanlar arkasma gizlenip insanlan hayali du)llgular ic;inde uyutup 
zulmii gerc;ekle§tirmesidir. Neticede, kapitali elinde bulunduran -azgm 
bir azmhgm alc;altici ve oldiiriicii koleligi altmda c;ogunluk ezilmi§ 
ve az1nl1k grup her zaman parlamenter c;ogunlugu elinde tutmu§tur. 
Parlamenter c;ogunlugu eline gec;irince de yasalan kendisine gore tan
zim etmi§, basm hiirriyetini keyfine yorumlami§ ve Allah'm nizarm di
§mda nizam arayanlann insanhk, §eref ve haysiyetlerini, deger ve hiir
riyetlerini de garanti unsuru olarak ele gec;irmi§tir. 

Sonra bir tak1m kimseler c;1km1§ sermaye c;evresinin iistiinliigiine 
dayanan veya tabaka hakimiyetini siirdiiren egoist ve ferdiyetc;i ni
zama ba§ kald1rm1§ ve ba§Im sosyalist sistemlere c;arpmi§tlr. Sonu ne 
olmu§? Alman netice ne? .. . Bu sefer de kapitalist ziimrenin hakimi
yetinden c;Iklp kolhoz hakimiyetine girmi§. Bir ba§ka ifadeyle; kapi
talistlere ve biiyiik §irketlere kulluk yerine, idari sultayla birlikte ma
li giicii de elinde bulunduran devletin kulu kolesi haline gelmi§tir. Ne
ticede ortaya ~1kan durum, kapitalist sm1fm hakimiyetinden c;ok da
ha tehlikeli bir hal almi§tlr ... 

Her haliikarda insamn insana boyun egdigi nizam ve sistemle~in 
hepsinde insanlar, mallanm ve canlanm ac1 bir fedakarhk ornegiyle 
kurban vermi§ler. Kime? 'ye§itli §ekil ve hallerle ortaya c;1kan tann
lara ... Qiinkii insanlar, mutlak §ekilde bir tannya kul olmak ihtiya
cim duymaktadirlar. Eger bu kulluk Allah'a olmazsa mutlaka Allah' 
tan ba§kasma olacaktlr ... Yalmz Allah'a kulluk insana hiirriyetini, §€
ref ve haysiyetini, deger ve iistiinliigiinii de bah§edecektir ... Allah'tan 
ba§kasma kulluk ise insamn insanl1gm1 yiyip bitirecek; §eref ve hay
siyetini, hiirriyet ve faziletlerini silip siipiirecektir ... Sonra da malla
nm ve maddi menfaatlanm ortadan kaldtracaktlr. 

i§te biitiin bunlardan dolay1 uluhiyet ve kulluk meseleleri, Al
lah'm gonderdigi risalet ve kitablarda biiyiik ihtimamla tahlil edil
mi§tir. i§te bu surede, bu onemin en giizel ornegine rastllyoruz. Hadd-i 
zatmda bu mesele, eski ve giiliinc; cahiliyetlerdeki puta ve ta§a tapm
ma meselesiyle hie; mi hie; ilgili degildir. Aksine her zaman ve her yer
de, insamn var oldugu her an ile alakalld1r. Dolayisiyla biitiin cahili
yet c;e§itleriyle de ilgisi vardlr .. . 

Hem tarih oncesi hem de tarih sonras1 cahiliyyetlerle alakalld1r. 
Yirminci asrm cahiliyyeti ile de yakmdan miinasebeti vard1r. Daha 
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dogrusu kullarm kuHara kullugu esasma dayanan biitiin cahiliyyet 
sistemleriyle alakahd1r .. . 

Bu konuda soylenecek soziin k1sas1, Kur'an'm bilumum takrirle
rinden ve ozellikle de bu suredeki a<;Iklamalarmdan ortaya <;1k1yor ki, 
din edinmek, baglanmak ve hakimiyyet mevzularmm hepsi -kl bu 
surede buna tek kelimeyle ibadet deniliyor- yalmzca bir akide bir 
iman meselesidir, bir islam· meselesidir. Yoksa bir bilgi, bir medeniy
yet, bir sistem meselesi degildir ... 

Olabilir veya olamaz . ama bu mesele, tamamen akide meselesidir. 
Bulunabilir veya bulunamaz ama bu bir iman meselesidir .. . Tahak
kuk eder veya edemez ama bu bir islam meselesidir. Bundan sonra da 
- ama once hie; mi hi<; degil- ya§ayan hayat meselesidir ki sistem, 
hiikiim ve prensib halinde ortaya <;Ikar. Ve bu sistemin, hiikmiin pren
sibin gegerli .oldugu bir toplum §eklinde belirir. 

Boyledir ... Qiinkii <cibadet» meselesi, bir §ekil ve formalite mese
lesi degildir. Bilakis bir din edinme, emre uyma, bir nizam1 benimse
me, bir sisteme baglanma ve giinliik hayatta ya§anan bir doktrine uy
~a meselesidir ... Ve boyle oldugu i<;in de bunca dikkat edilmi§ ve onem 
verilmi§tir. Allah'm nizam1 onun i<;in bu kadar fazla durmu§tur, bu 
mevzuun iizerinde ... Biitun rasuller ve risaletler boyunca bu derece 
onem atfedili:ni§tir ... Ve bunca ac1lan, eziyetleri ve fedakarhklan ge-
rektirmi§tir ... 

~imdi ise bu k1SSalarm sure igindeki birbiri ard1 s1ra geli§ine ve 
bunun tarih boyunca islam akidesinin hareket hattlyla olan delaleti 
konusuna gelmi§ bulunuyoruz. 

Hz. Nuh'un k1ssasmm pe§is1ra islam'm insanhgm tamd1g1 ilk din 
oldugunu ve insanlann atas1 Hz. Adem'le birlikte yeryl,\ziine geldigini 
beyan etmi§tik. Sonra Hz. Nuh vas1tas1yla yeniden geldigini ve bun
dan sonra da her peygamberin eliyle yenilendigini bildirmi§tik ... · is
lam her yoniiyle tevhid dinidir. Uluhiyyet yoniinden olsun, i'tikad yo
niinden olsun, ibadet bak1mmdan olsun ve hareketler baklmmdan ol
sun biitiin anlam1yla tevhid dinidir .. . Bir tek tanrmm varhgm1 ka
bul eder. Yetki, h~kimiyet, te§ri' ve idare yalmz ve yalmz Allah'a da
yamr .. . 

Aynca gerek inane;, dii§iince, hareket ve amellerde olsun, gerek
se din edinHie, emre uyma ve buyruk dinleme konularmda olsun ve
ya her iki sahada birlikte olsun cahiliyyet insanllgm ba§ma sonradan 
musallat olmu§tur. Once peygamberler vas1tas1yla insanlar islam'1 og
rcnmi§ler sonra zamanla inane; ve dii§iincelerinin bozulmas1, hayat ve 
idarelerinin infisah etmesi yiiziinden cahiliyyete dalrm§ ve Allah'tan 
brujkalanna kul olmu§lardir. Bu tapmma; gerek totem ve truja olsun, 

Tefsir. C. VIII F . 252 
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gerek aga~ ve y1ld1za olsun, gerek Animizm §eklinde gerekse Nati.irizm 
§eklinde ortaya ~1ksm veya insanlann birbirine tapmmas1 §eklinde ol
sun hep aym yoldan geli§mi§tir. Hepsi de tevhid esasmdan \!Iklp, inhi
raf ederek cahiliyyete dalmakla ortaya ~Ikmi§ islam di§l hareketler
dir ... 

Hi~ bir yanmdan batllm sizmasi miimkiin olmayan kitabta Al
lah'm anlattlgi gibi, bu k1ssalarm birbiri ard1 s1ra gelmesi de dinfer 
tarihi bilginlerinin ortaya attlklan tezin yanh§hF;lm ve vardiklan ne
ticenin sakathgim ortaya koyuyor. 

Onlarm ta'kib ettikleri metod hatahdir; ~iinkii onlar cahiliyyeti 
ba§langi~ olarak ele ahyorlar ve peygamberlerin getirdikleri tevhid aki
desini, cahiliyyetin tekamiil etmi§ §ekli olarak kabul ediyorlar. Cahi
liyyet devrini bile ele ahrken o devirden kalma tarihi kalmtllara ba
kiyorlar ve ara§tlrmalanm buna gore yiiriitiiyorlar. Halbuki tarih do
gall daha · ne kadar zaman olmu§tur? insanhgm tarihinin ~ok az bir 
boliimiinii bilmektedir tarih dedigimiz ilim dah. Bu bildigini sand1g1 
pek az kiSmma dair ma'lumati da, sadece tahmin ve zanna dayanmak
tadir. Onlar bu tarihi kalmtllar arasmda soz gelimi bir tevhid i§areti
ne rastlayacak olsalar veya eski devirdeki tevhid izi ta§Iyan kalmti
lardan birisiyle kar§Ila§acak olsalar onu hi~ gormezlikten geliyorlar. 
Mesela eski M1s1r dinlerindeki Achnaton'un inancmdaki tevhid izleri
ni gorecek olsalar bile gormemezlikten geliyorlar. Halbuki Achnaton, 
M1s1r'da Hz. Ylisuf'tan sonra hiikiimdar olmu§ birisidir. Yusuf sure
sinde hapishane arkada§larmdan soz edilirken §6yle buyrulur. 

· Yusuf : ((Rabb1mm bana ogrettigi bilgi ile, daha yiyeceginiz ye
mek gelmeden size onu yorumlanm. Dogrusu ben, Allah'a inanmayan 
ve ahireti inkar eden bir milletin dinini birakmi§Imdir. Atalarim ibra
him, ishak ve Ya'kub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir ortak 
ko§mak bize yara§maz. Bu, Allah'm bize ve insanlara olan lutfudur; 
fakat insanlar_m ~ogu §iikretmez, dedi. 

Ey mahpus arkada§lanm! Ayn ayn bir siirii uydurma rablar mi 

daha iyidir, yoksa her §eyden iistiin tek Allah rm? 
Allah'I b1rak1p taptig1mz, sizin ve babalar1mzm adlandir.iigi put

lardan ba§ka bir §ey degildir. Allah onlarm dogru olduguna dair bil 
delil indirmemi§tir. Hiikiim vermek ancak Allah'a aittir, kendisinden 
ba§kasma degil O'na tapmamz1 emretmi§tir. Bu, dosdogru dindir, fa
kat insanlarm ~ogu bilmezler. ~ (Yusuf, 37-40) 

ihtimal ki Achnaton, Yusuf peygamberin getirdigi tevhid miijde
sine de ula§mi§tlr. ·Neden boyle yap1yorlar denilecek olursa bunun ce
vabi gayet a~1ktir. C;iinkii temelden dini ara§tlrma metoduna kar§I ha-
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rekete gec;iyorlar ve dii§manllkla giri§iyorlar i§e. Bu dii§manllgm se
bebi de kilise ile din arasmdaki tarihi c;atl§mad1r. 

Dinler tarihi ar~tlrmac1Ian, daha ara§tlrmalanna ba§larken on
ce kilisenin fikirlerini c;iiriitmeyi ve neticede kiliseyi kokten Yikmay1 
hedef ahyordu. Bunun ic;in ba§lang1c;tan itibaren yanh§ olarak ba§la
mi§t1r bu ara§tlrma metodu. Zira daha ara§tlrmaya giri§meden once, 
belirli neticelere gore belli sonuc;Iara varmak gibi bir pe§in hiikiim ile 
hareket ediyordu. 

Kilise dii§manhg1 h1z1m yitirip de, siyasi, sosyal, ekonomik ve il
mi sahalarda kilisenin giicii kmlmca bile bu ara§tlrmalar hala eski 
metodlara gore siiriip gitti. Zira ana c;1k1§ noktasmdan aynhp kendi 
ba§ma bir yol tutma imkam bulamad1. Bu gelenegi y1kamad1 bir tiir
lii. Ve en sonunda o ah§kanllklar hirer metodik kftide haline geldi. 

Elde edilen neticeler ise, ba§lang1c; noktas1 hatall oldugu ic;in ta
biatlyla hatah oldu. Ve sonuc; olarak dinler tarihi ara§tlrmalanmn 
biitiin hiiviyyetini hatahhk niteligi te§kil etti ... 

Her haliikarda gerek ana kaidesi gerekse vard1g1 neticeler bak1-
m1ndan sakat olan bu ara§tlrmalar; Kur'an-1 Kerim'in belirttigi ilahi 
prensiblere aykmd1r, temelden muhaliftir ... Her ne kadar miisliiman 
olmayan birisinin herhangi bir konuda Allah'm sarahaten belirttigi 
hususlara aykm bir fikri benimsememesi ve kabul etmesi miimkiin 
ise de, kendisine miisliiman ad1m veren bir ara§tlncmm kalk1p da bu 
neticel'eri kabul etmesi elbette dogru olmaz. Zira islam ve cahiliyyet 
mevzuunda Kur'an-1 Kerim, islam'm her tiirlii sap1k hareketlerden 
once yeryiiziine geldigini ve politeizmden once tevhid akidesinin mev
cud bulundugunu bildiriyor ... Hem de kat'i olarak ifade ediyor ... Kal
d1 ki bunu aksi yonde yorumlamak da imkans1z. Dini bir zaruret ola
rak §Uras1 muhakkak ki, bir miisliiman ya Allah'm buyruklanm ka
bul edecektir veya dinler tarihi ara§tmcllannmkini. Benzer bir ifadey
le ya islam'1 sec;ecek veya islam olmayam. <;iinkii Hak Teala'nm bu 
konudaki buyrugu ac;1k ve kesin olup, te'vil ve yoruma muhtac; degil
dir ... 

Bizim bu son ac;1klamam1zda iizerinde duracag1m1z ana mevzu 
aslmda bu husus degildir. Bizim iizerinde durmak istedigimiz ana mev
zu, be§er tarihi boyunca islam akidesinin hareket hattlm ta'kib etmek
tir. Gerek islam gerekse cahiliyyet, be§eriyet tarihi boyunca insanlan 
kendilerlne c;ekmeye c;ah§1yorlar, §eytan ise insan denen §U e§ tabiatll 
yaratlgm biyolojik yap1smdaki zaaflarmdan istifade ederek insanlan 
cahiliyyetin pe§inde siiriiklemek ic;in c;abahyor. Zaaflanmn kurbam 
olan insanlar cahiliyyet batakllgma daldlkc;a Allah onlara bir peygam
ber gonderiyor ve tekrar islam'a c;ekiyor, cahiliyyetten kurtanyor. Ve 
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cahiliyyetten kurtanrken ilk olarak, Allah'tan ba§ka muhtelif tann
lara kullugu yok ediyor. ilk yaptlg1 i§, o sap1k insanlan Allah'm dini
ne ~ekmek oluyor. Yalmz ibadet §ekillerinde veya vicdani inan~lann
da degil, her tiirlu ya§ayi§lannda Allah'a baghyor onlan. 

Meseleye bu a\!Idan baktlg1rmz zaman bugunku insanlarm duru
munu degerlendirmemiz, islam dava..cnmn tabiatlm kavramam1z bakl
mmdan ~ok onemlidir elbette. 

Bir kere butun insanhk, gtinumuzde alabildigine bir cahiliyyet ba
takhgina, daha dogrusu gericilige dogru yuvarlamp gidiyor. Halbuki 
Allah'm ytice Rasulu, insanlan bu gericilik batakllgmdan kurtarmak 
i~in gelmi§ti. Cahiliyyet adm1 verdigimiz bu gericilik hareketinin ~ok 
degi§ik §ekilleri vard1r .. . 

Bir k1s1m cahiliyyet mensubu gericiler Allah'm varllg1m butunuyle 
reddetmekte ve toplu inkara kalki§maktadlr ki; bu du§unce ve inan~ 
cahiliyyetinin temsilcileri komunistlerdir ... 

Bir k1s1m cahiliyyet mensubu gericiler ise Allah'm varllgm1 ~ok 
degi§ik §ekillere burundurerek kabullenmekte, ibadet, amel ve hare
ketlerde gayet sap1k davram§lar i~ine girmektedirler ki, bunun tem
silcileri Hinduizm ve benzeri paganist (putperest) lerdir. Yahudi ve 
htristiyanlarm cahiliyyeti de aslmda bu statiidedir. 

Bir k1sm1 ise Allah'm varhg1m kabul etmekte, hatta btiyruk ve 
emirlerinin sadece ibadete muteallik klSffiilll ifa ederek Lailaheillallah 
davasmdan btisbutiin saptmc1 dti§tincelere baglanmaktadlrlar. Her 
tiirlu ya§ayi§larmda Allah'm buyruklarma aykm hareket ettikleri ve 
Allah nizammm di§mda nizamlan benimsedikleri halde, bir tak1m iba
detleri yerine getirerek dindar olduklanm sanmaktad1rlar. Bunlarm 
en buyuk mumessilleri de kendilerine musluman ad1m verdikleri hal
de cahiliyyet hayatl ya§ayan, sadece kelime-i §ehadet'i getirmekle di
ne girdiklerini kabul edip kelime-i §ehadet'in gereklerini yerine getir
meksizin Allah'm dininden ve nizammdan ba§ka nizam tamyanlard1r ... 

Aslmda bu da bir oncekiler gibi cahiliyettir, §irk~ir ... 
Be§eriyyetin bugunku durumunu boyle a~1k bir perspektif ile gor

mek; butunuyle insanllgm korkun~ bir cahiliyyet u~urumuna dogru. 
yuvarland1g1m ve igren~ bir gericiligin i~ine dogru sapland1gm1 soy
lemek i~in yeter. Halbuki Allah'm gonderdigi dinlerde temessUl eden 
islam, bir~ok kere insanlan bu babtkllktan kurtarml§ ve en son ola
rak hatem'Ul-Enbiya Hz. Muhammed Mustafa (s.a.) tarafmdan kurta
nlrm§tlr. Bu anlay1§; gunumuzdeki islami dogu§ hareketinin onemli 
fonksiyonlanm belirleyecegi gibi, insanhg1 kurtarma hareketinde han
gi noktadan harekete ba§lanacagm1 belirlemek ve kesin ad1m1 atma
mn amm tesbit etmek bak1mmdan son derece ehemmiyeti haizdir. 
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Yeniden ba§layacak olan islam hareketi; t1pk1 ilk defa oldugu gi
. once insanlan yeniden islam'a 9ag1rmahd1r. i9ine di.i§ti.igi.i batak
ktan kurtarmahd1r. Ve a91k9a insanlara islam'm esaslanm a~Ikla-

mahdlr. Once Allah'm birligine inanmalan gerektigini, sonra yalmz 
·e yalmz Allah'a ibadet ederek bi.iti.in hayat hadiselerinde Allah'm 
hiikmi.inden ba§ka hi.iki.im tammamalarm1 bildirmelidir. Ve bunlar 
·ahakkuk etmeden islam'dan soz edilemeyecegini ve hi9 kimsenin bun
an yapmadan mi.isli.iman s1fatlm kazanamayacagm1 ve mi.isli.imanla- · 

ra teretti.ib eden hukuki haklardan istifade edemeyeceklerini, mi.isli.i
manlarm onlarm mallanm ve 1rzlanm korumakla mi.ikellef olamaya
caklanm bildirmelidirler. Bu hususlardan herhangi birisini yerine ge-
irmemekle bi.iti.ini.iyle islam'dan \!1k1lacagm1 ve insanlan tekrar Al

lah'm dinine dondi.irmek i9in 9ah§mas1 ve kullan; kullara kullugun 
pen<;esinden kurtarmas1 gereklidir. 

Bugi.in de i9inde ya§ad1g1m1z di.inya islam'dan sonra yuvarland1:.. 
gt cahiliyyet batakhklarmdan birisine yuvarlanffil§ bulunmaktadlr. 
Buna kar§l yeniden islami dirili§ hareketinin canlanmas1 ve insanlan 
tekrar Allah'm dinine dondi.irmek i9in 9all§mas1 ve kullan, kullara 
kull ugun pen9esinden kurtarmas1 gereklidir ... 

Bu konunun mi.isli.iman ·g6ni.illerde, kesin ve kat'i olarak yer et
mi§ olmas1 icabeder elbette. Be§eriyyetin bu bahts1z devresinde yeryi.i
zi.ini.i saran cahiliyyet havasmdan kurtanp bu ugursuz havayt daglta
cak olanlarm, bu ger\!ekleri \!Ok iyi bilmeleri gerekir. Qi.inki.i bu konu, 
kesin ve a\!lk olarak ruhlarda yeretmedik\!e; yeni dogacak olan islam 
hareketi, be§eriyyetin bu s1kmtlh devresinde i.izerine di.i§eri vazifeyi 
yapamaz. Cahiliyyet cemiyetinin kar§lsmda bocalar, kesin bir ta.v1r 
takmamaz. Ve kar§ISma 91kan cahiliyyet 91gmm mi.isli.iman 91gn ola
rak kabul edebilir, bu yi.izden hakiki hedefi yitirip yanh§ yollara sa
pabilir. Hedefini yitirince de kendi yerini bulundugu noktadan tel'bit 
etmeye ba§lar ki, o takdirde ne yapacagm1 bilemez. Tahminlere gore 
hareket eder. Halbuki tahminlerle ger\!ekler arasmda 90k uzak mesa
feler bulunabilir ... Say1lamayacak kadar uzak mesateler ... 

Uzerinde durmam1z gereken bir diger husus da · bi.iti.in peygam
berlerin gonderildikleri kavimlerine kar§l aym tutumu ta'kib etmele
ridir. Aynca kavimlerinin tutumu da a§ag1 yukan hep aym olmu§tur. 
Anlatllan klSSalarda gordi.igi.imi.iz kadanyla hepsiniif' de kavminin ba§
langl\!taki tutumuyla sonraki tutumlan arasmda <;ok bi.iyi.ik farklar 
bulunmaktadlr .. . 

Her peygamber kendi kavmine peygamber olarak gonderiliyor. 
Hak davetin ba§lang1cmda onlar da kendi kavimlerinden bir ferd ola
rak muamele gori.iyorlar. Bir karde§in diger karde§lerini herhangi 



4022 iBN KESiR (Ciiz: 12; Sure: 11 

bir §eye ~ag1rmas1 gibi onlar da karde§lerini hak dine ~agmyorlar. Al
lah'm ihsan ettigi hayirdan onlarm da nasibdar olmalanru istiyorlar. 
Aynca bu davetin hak oldugunu onlar i~lerinde gayet a~Ik olarak his
sediyorlar . . 

i§in ba§langiCmda her peygamberin kavmine kar§I olan tutumu 
boyle .. . Ama hi~ birisinde de sonuc; boyle bitmiyor .. . Kavminin tutu
mu ayru olmuyor ... 

Her peygambere kavmi ic;inde bir grup iman ediyor ve baglaru
yorlar. Getirdigi gerc;ekleri kabulleniyorlar. Peygamberlerinin istedigi 
bic;imde yalmz ve yalruz Allah'a ibadet ederek ba§ka hie; bir yaratiga 
boyun egmiyorlar. Ve bOylece islam saflanna katiliyorlar. K1sacas1 ((is
lam ummeti» oluyorlar. Ayru kavmin bir ba§ka grubu ise peygambe
rin davetine musbet kar§Illk vermiyor, getirdigi gerc;ekleri reddediyor 
ve Allah'tan ba§kalarma kullukta devam ediyorlar. islam'a girip de 
ic;inde bogulduklan cahiliyyet havasmdan kurtularmyorlar. Ve boyle
ce onlar <;Ia ((putc;ular milleti» olarak kallyorlar ... 

Bu durumda tek bir ka vim Allah elc;isinin da veti kar§ISmda ikiye 
bolunuyor: 

a - islam ummeti, 
b - Putc;u milleti. 
Risalet gelmezden onceki lbirlik kalm1yor tabiat-1 haliyle o kav

min i~inde. Irk ve cins bakimmdan her ne kadar bir tek ummet iseler 
de artik o cinsiyet bag1, o Irk bag1, o toprak bag1, o mli§terek menfa
atlann birle§tirdigi baglantilar sokmez oluyor. Risalet oncesi devrede 
oldugu gibi bu baglar baglamaz oluyor onlan birbirlerine .. . Risaletin 
geli§iyle yeni bir baglanti noktas1 kurulmu§tur aralarmda. Bu baglara 
gore birle§iyorlar veya aynhyorlar kendi aralarmda .. . Akide bag1, din 
bag1, Allah nizamma sanlma bag1 ... Ve bu bag bir kavmi ikiye bolU
yor, bir daha . ittifak edip birle§meleri mumkun olmayan, gec;inmeleri 
imkans1z olan iki topluluk haline getiriyor ... 

Durum bu hale gelince, iki ummet arasmdaki kesin aynllk bu 
raddeye vannca peygamberle birlikte islam limmetinin akide ve ni
zam esas1 uzerinde kavminden aynllyor ve ayn bir birlik meydana ge
tiriyorlar. Aym kavimden, aym cinsten ve aym milletten olan iki kit
le kesin olamk aynhyor birbirinden ... <;unku yollar aynlmi§tlr art1k ... 
Cinsiyetler de aynlmi§tlr. Ve bir kavimden iki ayn ummet ortaya (!Ik
ffii§tlr boylece. Ve bu iki kavmin birlikte ya§amasi ve uyu§masi bir 
daha mlimkun degildir ... 

Musllimanlar, kavimlerinden akide #ve nizam esasma gore ayn
lmca Allah da aralarmda hukmunu veriyor. Putc;u milletini helak edi
yor, islam ummetini muzaffer k1hyor. Ve bu umumi kaide -surenin 
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KI~mda da gordiigiimiiz gibi- tarih boyunca boyle siiriip gidiyor. 

imdi, gUniimiizdeki islam! dirili§ hareketine katllanlar da her za
man bu gerc;egi iyice kavramahd1rlar. Allah hie; bir zaman ic;in miis
liimanlar ile dii§manlan olan kavim arasmda kesin bir aynhk ortaya 
c;1kmadan onlann arasmdaki hiikmiinii icra etmemi§tir. Ne zaman ki 
islam iimmeti, dii§manlanyla akide esaslan iizerine aynlml§ ve onla
nn m~rik oldugunu bilerek ac;1kc;a Allah'm tevhid dinine gelmelerini 
istemi§ ve bunu ac;1kc;a ilan etmi§, onlarm taptlklan sahte ve uydur
ma tannlara tapmayacaklanm, iizerlerine musallat olmu§ bulunan 
putlara uymayacaklanm ve bu putlann hakim oldugu topluma ve top
lum hayatma i§tirak etmeyeceklerini, i'tikadi, ameli ve hiikmi yonden 
onlara boyun egmeyeceklerini ac;1kc;a soylemi§lerdir ... 

Evet i§te miisliimanlar ancak bu §ekilde kavimlerinden aynlmca 
Allah'm kudret eli i§e kan§ml§ ve zalimleri hak ile yeksan etmi§tir ... 
Miisliimanlar kavimlerinden kesin olarak aynlmad1kc;a, orilardan uzak
la§arak yollanm degi§tirdiklerini belirtmedikc;e, sistemlerini benimse
mediklerini haykirmadikc;a aralarmda hiikiim vermek iizere Allah'm 
kudret elinin i§e giri§tigi gorillmemi§tir... Miisliimanlan muzaffer, 
putc;ulan ise kahretmek husU.sundaki ilahi va'd gerc;ekle§memi§tir ... 

i§te bu giin geli§mekte . olan islam hareketi, bu urriumi kaideyi 
asla unutmamah ve c;ah§malanm ·bu genel kaideye gore diizenlemeli
dir. 

ilk ad1m, insanlan islam'a girmeye davetle ba§lar ... Yalmz ve yal
mz Allah'm dinine girmeye ve O'ndan ba§kasmm kullugunu terket
meye c;agmp, her ne §ekilde olursa olsun ba§ka nizamlara u~amaya 
davetle olu;r. Ondan sonra saflar aynhr. Bir tek Allah'a baglamp, 0' 
nun dininden ba§ka din, nizammdan ba§ka nizam tan1mayanlar bir 
safta birle§ir, Allah'tan ba§kasma tapmanlar ise kar§l safta birle§ir
ler. Bundan soi:rra miisliimanlar, putc;ulardan kesin olarak aynldikla
nm ilan ederler ... Ve i§te bundan sonra Allah'm va'di tahakkuk eder, 
mii'minler muzaffer, putc;ular da mahvolur. Be§er tarihi boyunca hep 
bOyle cereyan etmi§tir bu ilahi kanun ... 

Fiilen saflar aynlmadan once davet devresi baz1 kere uzayabilir. 
Ama daha ilk andan itibaren akide gerc;egi iizerine aynlma ameliyesi 
§Uurlarmda yeretmi§ olmahdlr ... 

Baz1 kere bir millet ic;inde yeti§mi§ bulunan iki iimmetin birbirin
den tamamen aynlmas1 uzun siirebilir, dava adamlan neslinden bir
c;ok kurbanlar ve fedaller c;1kabilir, ac1lar ve elemler artabilir ... Ama 
nas1l olursa olsun Allah'm, mii'min saflarla kafir saflarm aynlmas1 
gerektigi husU.sundaki emri mii'min goniillerde muhakkak yeretmeli
dir ki; va'd-i siibhani tahakkuk etsin ... Birkac; nesil boyu bu durum 
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surup gidebilir ama Allah'm va'di mutlak gelecektir ... Be§er tarihi bo
yunca ge\!erli olan umumi kanun muhakkak tahakkuk edecektir: .. 

Bugtin bilumum insan1Ig1 kaplayan ve gelecegini tehdid eden ca
hiliyyet sistemine kar§l durabilmesi i~in, islam hareketinin bu gerc;e
gi bu derece vaz1h ve bu derece kesin olarak bilmesi ve kabullenmesi 
gerekir... Bu, Allah'm her zaman gec;erli alan bir kanunudur. Muay
yen bir zamana veya mekana munhas1r degildir. Madem ki yeni filiz
lenmekte olan islam hareketi bugun insanhg1n tarih ic;erisinde dti§tu
gu cahiliyyet batakhklarmdari bir batakhkla kar§l kar§Iya bulundu
gunu kabullenmek de ve madem ki bu cahiliyyet batakhgml kurut
mak ic;in c;aglar boyu gelmi§ gec;mi§ peygamberlerin getirdikleri aki
deyi getirmekle gorevli olduklarn bilmekte ve ancak boylece cahiliy
yet ortannm yok edebilmenin mumkun olacag1m ogrenmektedirler, 
oyleyse musltiman kitle hi\! bir §eye aldlrmadan yolunda yurumelidir. 
Yolunun nerede ba§ladlgmi ve nerede bittigini gayet iyi bilmelidir ... 
¥olun ba§lang1<; noktas1yla biti§ noktas1 arasmdaki mesafeyi ve bu 
mesafede yapmalan gereken §eyleri onceden ac;1khga kavU§turmahdir
lar. Ve yakinen bilmelidirler ki, Allah'm kanunu muhakkak i§leyecek 
ve en sonunda muttakiler galib geleceklerdir ... 

Son olarak §U hususu a<;Iklamak istiyoruz. Bu suredeki klSSalar 
tizerinde yaptlg1m1z §U k1sa ac;1klamalardan bu dinin ta'kib ettigi me
todun mahiyetini ve tabiatlm Kur'an'da ortaya ~1ktlg1 §ekliyle goru
yoruz. Ve bunun gayet hareketli oldugunu biitunuyle insanhgm reali
tesini g6z ontinde bulundurdugunu anhyoruz. 

Bu klssalar, Rasillullah'a Mekke doneminde nazil olmakta idi. He
nuz mtislumanlar azmllkta idiler ve dti§manlar tarafmdan ~epec;evre 
sanlnn§lardL Yol uzun ve zorluklarla doluydu. Katl bir direni§ hare
ketiyle kar§Ila§Iyorlardl. .. Henuz mtislUmanlar tuttuklan yolun niha
yetini de gormuyorlard1 ... i§te bu klssalar o donemde yolun nihayeti
ni a~Ikhyordu onlara. Yol boyunca gec;ecekleri merhaleleri anlatlyor
du. Onlarm ellerinden tutuyor ve bu merhaleleri teker teker atlatlyor
du. Ve bu yolun tarih boyu gelip gec;en islam kafilesiyle kU§atllmi§ ol
dugunu goruyorlard1 onlar. Bu kafile de, onlarm ba§mdan gec;en §ey
lerin sevimli ve ah§llml§ §eyler oldugu gorUluyor, garib ve tuhaf §ey
ler olarak degil ... Bu ferman belli bir zumreden te§ekkUI etmektedir ... 
Birbirine bagh olarak gelen bu yol belli bir yoldur. ~u halde mtislu
manlar, kendilerini c;olde yitirmi§ yapayalmz varhklar degildirler ... 
Allah'm kanunlarma uyarak ba§langi<; noktasmdan yola <;Ikml§lar ve 
bu yolun sonuna dogru ytiruyup gitmektedirler ... Ba§l bo§ bir hareket 
degildir islam hareketi, . her §ey planh ve programhd1r ... 

i§te bOyle hareket ediyordu o zaman Kur'an islam saflarmda .. Ve 
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bu saf bu Kur'an sayesinde gayet muntazam, planh ve emin olarak 
yol ahyordu ... 

Bugiin de, yarm da islami dirili§ hareketinin mensublan i~erisin
de boyle hareket edecektir bu Kur'an ... Ve aym §ekilde belirli bir plan 
dahilinde muntazam ve emin olarak miisliimanlann yol almalanm 
saglayacaktlr ... 

Elbette bu yeniden dogmakta olan- islami dirili§ hareketi, . Kur'an 
okuyup ondan ilham almak zorundad1r ... Ondan ilham alarak yola 
~1k1p, onun i§aretlerine gore hareket plamm ayarlamall, atacag1 adim
lanm tesbit etmelidir ... Bu yol boyunca kar§Ila§acagi engelleri ondan 
ald1g1 ilhamlarla telati etmeli ve yiiriiyecegi yolun sonunu gayet iyi 
gormelidir. Her merhalede atllan ad1mlar, gayet muntazam ve plan}1 
olmalld1r... Bu gozle bakild1g1 zaman Kur'an, s1rf . bereket ve dua i~in 
okunan bir kitab olmaktan ~Ikar ... Canll bir hareket ve aksiyon kay
nagi olur. Hareket halinde bulunan islam cemaatma o anda iniyor
mu§ gibi bir hareket ve canllllk kazandmr ... Onlarla birlikte harekete 
katlhr, faaliyetlerini izler ve Allah'm va'dini beklemelerini saglar. 

i§te biz: Bu Kur'an; s1rlanm, ancak onunla harekete katllan is
lam 'birliklerine ac;:ar derken bunu kasdediyorduk ... Kur'an'1 s1rf be
reket ve dua kitab1 olarak okuyan degil, bizzat hareket kitab1 olarak 
y~ayan miisliimanlara ... ilim ve San'at yoniinden ara§tlrmaya kal
kl'§anlara degil, onu bizzat pratik hayatmda uygulayanlara .. . S1rf iis
lub ve belagat ozelliklerini incelemek i~in degil, ya§adiklan miiddet
~e tatbik etmek ic;:in okuyanlara ... 

§iiphesiz ki bu kitab1 bir bereket ve dua kitab1 olarak okuyanlar, 
ilmi ve edebi ozelliklerini incelemek, san'at ve belagat taraf1m ara§
tlrmak ic;:in tedkik edenler, hi~ bir §ey anlamazlar · bu Kur'an'dan .. . 
<;iinkii bu kitab; bir bereket ve dua kitab1, bir san'at ve edebiyat eseri, 
bir belagat ve iislub ornegi olsun diye inmemi§tir sadece .. . Bunun ya
m s1ra bir hareket ve taktik, bir idare ve metod kitab1 olarak inmi§
tir ... 

Azgm cahiliyyet nizamma tertemiz islam diniyle kar§l koymak is
teyenler, yolunu yitirmi§ insanllg1 yeniden Allah'm dinine c;:ekmek ic;:in 
c;:ah§anlar, yeryiiziindeki putlan y1k1p insanlan kullara kul olmaktan 
c;:lkararak Allah'a kul etmek i~in c;:1rpmanlar .. . 

Evet yalmz ve yalmz bunlar anlarlar en iyi olarak Kur'an'1 ... <;iin
kii onlar, bu Kur'an'm indigi atmosferi aymyla y~arlar ... Bu Kur'an' 
la ilk muhatab olanlarm yaptlklan hareketlerin benzerini yaparlar.~ 

Bu Kur'an'm ayetlerinin indigi devrede ya§ayanlann cihaddan aldlk
larl zevki allrlar .. . Onlar bu ayetlerin her satmm ya§ayan birer hadi
se, birer vak1a olarak ele allrlar .. . Ve i§te onlarm ugrad1klan bunca 
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eziyetlerin, bunca ac1larm ve bunca Izd1rablarm biricik miikatat1 bu 
zevki tatmaktlroo o ((Miikatat m1 dedik?» ooo Hayirooo Yemin ederim Al
lah'a ki en biiyuk lutfu ve ihsam budur Ulu Allah'mo 0 0 «De ki : Al
lah'm lutfu ve rahmeti ileo Ve i§te bununla sevinsin onlaroo <;iinkii bu, 
onlann topladlklarmdan ~ok daha hayirlldlro)) 000 

Ve hamd olsun ulu Allah'ao 0 0 

O'dur bu yiice lutuf ve ihsanlarm sahibi. oo (Seyyid Kutub, Fi Zl
lal'il-Kur'an, VIII, 282-309) 

-----oOo -----

HtJD SURESiNiN SONU 



YOSUF SORESt 



YUSUF SURESi 

(Sure 1\fekki'dir.) 

Sa'lebi ve ba.§kalarmm Sellam ibn Selem - -Selim de denilir
Medaini - bu ravi metn1ktiir- kanahyla HarU.n ibn Kesir'den --Ebu 
Hatim bu ra~inin me\!hul oldugunu belirtir- ... Ubeyy ibn Ka'b'dan 
rivayetine gore, Allah Rasulii (s.a .) .§6yle buyurmu§tur: Kolelerinize 
Yusuf suresini ogretiniz. Hangi miisliiman onu okur veya ailesine veya 
kolesine ogretirse Allah Teala sekerat-1 mevtini kolayla.§tmr ve hi~ 

bir miisliimam hased etmeme giicii verir. Hadis bu kanaldan rivaye
tinde, isnad1mn biitiiniiyle zay1f olmas1 sebebiyle sahih degildir. _Hafiz 
ibn Asakir bu hadisi miitabi olarak Kas1m ibn Hakem kanahyla, .. 
Ubeyy ibn Ka'b'dan, o da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetle zikret
rni§ olup, bu da diger kanallardan miinkerdir. Beyhaki ((Delail» inde 
rivayet eder ki; yahudilerden bir grup, Allah Rasulii (s.a.) nii bu su
reyi okurken i§ittiklerinde yanlannda bulunan bilgiye muvatakati se
bebiyle miisliiman olmu§lardir. Bu, Kelbi kanahyla... ibn Abbas'tan 
rivayet edilmi§tir. 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla, 

1 - Elif, Lam, Ra. Bunlar apa~ak kitab1n ayetleridir. 
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2 - Dogrusu Biz onu ak1l erdiresiniz diye Arapc;:a 
bir Kur'an olarak indirdik. 

3 - Biz, sana bu Kur'an'1 vahyetmekle; krssalann en 
giizelini sana anlatlyoruz. Halbu'ki sen daha once bundan 
habersizdin. 

Arap(,!a Kur'an 

Hururf-1 mukattaa hakkmdaki bilgi Bakara suresinin ba§mda gec;
mi§ti. 

Bunlar apa<;Ik, mubhem ve kapah §eyleri a<;Ikhga kavu§turan, 
tefsir ve beyfm eden kitabm, Kur'an'm ayetleridir. . 

«Dogrusu Biz onu ak1i erdiresiniz diye apa<;1k bir Kur'an olarak 
indirdik.ll Bu boyledir; zira Arap dili dillerin en basiti, en ac;Igl, en ge
ni§i, gonullerde alan manalan en guzel ve en c;ak kar§Ilayabilen bir 
dildir. Bu . sebepledir ki kitaplann en §ereflisi, en §erefli dille en §e
§erefli peygambere meleklerin en §ereflisinin elc;iligiyle indirilmi§tir. 
Bu, yerylizunun en §erefli yerinde olmu§tur. indirilmeye ba§lanmasi, 
senenin aylannm en §ereflisi alan Ramazan'dad1r. Boylece o, her yon
den mukemmelle§tirilmi§tir. Bu sehepledir ki Allah Teala : <<Biz, sana 
bu Kur'an'I vahyetmekle; k1ssalarm en guzelini sana anlatlyoruz.>> bu
yurmu§tur. 

Bu ayetlerin nuzul sebebi hakkmda ibn Cerir §6yle rivayet eder: 
Bana Nasr ibn Abdurrahman el-Ebedi'nin. .. ibn Abbas'tan rivayetine 
gore; o, §6yle demi§tir : Ey Allah'm el<;isi, bize ke§ke klssa anlatsay
dm, dediler de «Biz, sana ... k1ssalarm en guzelini anlat1yoruz .. . ll aye
ti nazil oldu. ibn Cerir, hadisi ba§ka bir kanaldan olmak uzere Amr 
ibn Kays'dan mursel alarak da rivayet etmi§tir. Yine ibn Cerir der ki: 
Bize Muhammed ibn Said el-Att~r'm ... Sa'd'dan rivayetine gore; o, 
§Ciyle demi§tir : Hz. Peygamber (s.a.) e Kur'an nazil aldu. Bir sure 
anlara (ashabma) bunu okudu. Ey Allah'm el<;isi, bize k1ssa anlat
saydm, dediler de Allah Teala : «Elif, Lam, Ra. Bunlar apa<;Ik kitabm 
ayetleridir. Dagrusu Biz anu ak1l erdiresiniz diye Arap<;a hir Kur'an 
olarak indirdik.» ayetlerini indirdi. Sanra Allah Rasulu onlara bir su
re bunlan okud'IJ da :- Ey Allah'm el<;isi, bize rivayet etseydin ya, de
diler. Bunun uzerine Allah Teala : «Allah, sozun en guzelini..: indir
mi§tir .. ,ll (Zumer, 23). ayetini indirdi. Ve ravi, hadisin tamam1m zik
retti. Hadisi, Hakim de ishak ibn Rahuyeh kanal1yla Amr ibn Mu
hammed el-Kura§i'den rivayet etmi§tir. Yine ibn Cerir'in kendi isna
dl ise Mes'udi'den onun da Avn ibn Abdullah'tan rivayetine gore; o, 
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§6yle anlatmi§tlr : Allah Rasulii (s.a.) nun ashab1 usand1lar da : Ey 
Allah'm el9isi, bize rivayet et, dediler. Allah Teala : <<Allah, so
ztin en giizelini.. . indirmi§tir ... J> (Zumer, 23) ayetini indirdi. Son
ra tekrar usand1lar da : Ey Allah'm elgisi, bu sozun iisttinde ve 
Kur'an di§mda bize rivayet et, dediler. Bununla k1ssalar1 kasde
diyorlardl. Bunun uzerine Allah Teala : «Elif, Lam, Ra. Bunlar 
apa<;tk kitabm ayetleridir. Dogrusu Biz onu ·akll erdiresiniz di
ye Arap<;a bir Kur'an olarak indirdik. Biz, sana bu Kur'an'I vahyet
mekle; kiSSalarm en guzelini sana anlatiyoruz. Halbuki sen daha on
ce bundan habersizdin.» ayetlerini indirdi. Onlar hadis (ktssa) istedi
ler de onlara sozlerin en guzelini verdi. Onlar, kiSSalar istediler de on
Ian k1ssalarm en guzeline ir§ad etti. 

Kur'an'I ovmeyi de igeren bu ayet-i kerime'de onun, (Kur'an'm) 
di§mdaki biitiin kitablardan mustagni k1ld1gma dair imam Ahmed'in 
'rivayet etmi§ oldugu §U hadisi zikretmemiz uygun olacaktir : 0 der 
ki: Bize Sureyc ibn Nu'man'm .. . Cabir ibn Abdullah'tan rivayetine 
gore; Orner ibn Hattab, Hz. Peygamber (s.a.) e kitab ehlinden birisin
den elde etmi§ oldugu bir yaz1y1 getirmi§tL Bunu Hz. Peygamber (s.a.) e 
okudu da o k1zd1 ve : Ey Hattab oglu, yahudi ve hiristiyanlann du§un
meden dallp uyduklan gibi sizde mi ona kap11Iyorsunuz? Nefsim kud
ret elinde olan (Allah) a yemin ederim ki ben size onu bembeyaz ve 
tertemiz olarak getirdim. Yahudi ve hiristiyanlara bir §ey sormaym. 
Size bir ge~egi haber verirler de yalanlami§; bir batih haber vermi§ 
olurlar da onlan dogrulaml§ olursunuz. Nefsim kudret elinde olan (Al
lah) a yemin ederim ki; §ayet Musa diri olsayd1, bana tabi olmaktan 
ba§ka yapacag1 hi<; bir §ey olmazd1, buyurdu. · 

imam Ahmed der ki: Bize Abdurrezzak'm ... Abdullah ibn Sabit' 
den rivayetinde o, §Oyle anlatiyor: Orner, Allah Rasulu (s.a.) ne gel
di ve : Ey Allah'm el<;isi, Kurayza kabilesinden bir arkada§Ima ugra
IDI§tlm. Bana Tevrat'tan cumleler yazd1. Sana arzetmeyeyim mi? de
di. Allah Rasillu (s.a.) nun yuz ifadesi degi§ti. Abdullah ibn Sabit de
vamla §Oyle anlatir : Ben Omer'e :Allah Rasulu (s.a.) nun yiizti. ne 
hale girdi gormiiyor musun? dedim de Orner : Allah' I Rabb olarak, is
lam'I din olarak, Muhammed'i de Rasul olarak kabul edip raz1 olduk, 
dedi.. Hz. Peygamber (s.a.) in kizginligi gitti ve §Oyle buyurdu : Mu
hammed'in nefsi kudret elinde clan (Allah) a yemin olsun ki, Musa 
aramzda olsayd1 da sonra beni b1rak1p ona tabi olmu§ olsaydmtz mut
laka sap1kllga du§IDU§ olurdunuz. Siz ummetlerden benim nasibim, 
ben de peygamberlerden sizin nasibinizim. 

Haflz Ebu Y<t'la el-Mavs11i der ki : Bize Abdtilgaffar ibn Abdul
lah ibn Zubeyr'in Halim ibn Urfata'dan rivayetinde o, §6yle anlatiyor: 

/ 
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Omer'in yamnda oturuyordum. 0 s1rada Stis'da ikamet eden Abdill
kays'dan bir adam getirildi. Orner ona : Sen filan kOlenin oglu filan 
m1sm? diye sordu da o; evet, dedi. Hz. Orner yamndaki bir asa ile ona 
vurdu. Adam: Ey mi.i'minlerin emiri, bana ni~in vuruyorsun? diye 
sordu. Hz. Orner ona: Otur, dedi de oturdu. Ona, -<<Rahman ve Rahim 
olan Allah'm adiyla, Elif. Lam. Ra. Bunlar apac;1k kitabm ayetleridir. 
Dogrusu Biz onu akll erdiresiniz diye Arap~a bir Kur'an olarak indir
d'ik .. . Halbuki sen daha once bundan habersizdin.» ayetini i.i~ defa 
okudu ve i.i~ defa ona vurdu. Adam ona : Ey mi.i'minlerin emiri, .bana 
ni~in vuruyorsun? dedi. Hz. Orner : Danyal'm kitabmi istinsah eden 
sen misin? dedi. Adam : Bana emret, emrine uyay1m, ~edi. Hz. Orner 
§Oyle dedi : Git onu beyaz yi.in ve kaynar su ile imha et. Soma onu 
okuma ve insanlardan hi~ kimseye okutma. Eger onu okudugun veya 
birisine okuttugun bana ula§acak olursa; seni ag1r bir §ekilde ceza
landmnm. Daha sonra ona otur, diye emretti de o oni.ine oturdu. Hz. 
Orner (ona) §oyle anlatt1 : Ben gidip kita;b ehlinden bir yaz1 is
tinsah ettirmi§, soma onu bir deri iizerinde getirmi§tim. Allah 
Ra:suli.i (s.a.) bana : Ey Orner, nedir §U elindeki? diye sordu. Ben : 
Ey Allah'm el~isi, ilmimize ilim katmam1z h;in istinsah ettirdi
gim b.ir yaz1, dedim. Allah Rasuli.i (s.a.) o kadar krzdi ki, ya
naklan k1zard'l. Sonra cemaatla namaz ic;in ezan o'kundu. Ah
sar ·: Peygamberiniz (s.a.) ofkelendi mi? Silahlamn, silahlamn? 
dediler ve gelip Allah Rasuli.i (s.a.) ni.in minberi etrafma c;evrelendi
ler. Buyurdu ki: Ey insanlar, muhakak ki bana her §eyi cem'eden ve 
sozlerin en sonuncusu olan Cevamiu'l-Kelim verildi. Benim i~in son 
derece kisaltlldi. Ben onu size bembeyaz ve tertemiz olarak getirdim. 
Ona di.i§i.inmeksizin dalmaym1z. Di.i§i.incesizce dalanlar da sizi kan
dirmasm. Orner der ki : Kalktlm ve : Allah'1 Rabb ol!irak, islam'I din 
olarak ve seni Rasul olarak kabul edip ho§nud olduk, dedim. Sonra 
Allah Rasuli.i (s.a.) minberden indiler. Hadisi ibn Ebu Hatim de Tef
sir'inde muhtasar olarak Abdurrahman ibn ishak kanahyla rivayet 
etmi§tir. Hadis, bu kanaldan riYayetinde garibdir. Abdurrahman ibn 
ishak, Ebu ~eybe el-Vas1ti olup muhaddisler hem onu hem de §eyhi
ni zayif gormi.i§lerdir. Buhari onun hadisinin sihhatli olmadigmi say
ler: 

Ben de derim ki: Ba§ka bir kanaldan rivayet edilen bir hadis bu
nu te"yid etmektedir. Hafiz Ebu Bekr Ahmed ibn ibrahim el-ismaili 
der ki :·Bana Hasan ibn Si.ifyan'm ... Ci.ibeyr ibn Ni.ifeyr'den rivayeti
ne gore; Hz. Orner (r.a.) in halifeliginde Hm1S'da iki ki§i vard1. Hlms 
ahalisinden Hz. Omer'in kendilerine (haber veya mektup) gonderdik
leri ic;inde bu ikisine de gondermi§ti. Onlar, yahudilerden bir tak1m 

Ylisuf, 

say fa 
ve fe 
lerin 
Eger 
lerinc 
i§itiy• 
yoksa 
yazd1 
taym 
Orad. 
dig in 
nim 
Dond 
habe; 
ne se 
dum. 
sonr~ 

Kork 
m gi 
silme 
Jar, l 
ha e· 
oldu~ 
lah'a 
(yan 
ve dt 
ak1bE 
kana 
sin t 
be'de 

yarr 
onl~ 



YU.suf, 1-3) HADtSLERLE KUR'AN-J KERiM TEFSiRi 4033 

sayfalar yazmi§lardi. Bunlar hakkmda rni.i'rninlerin emirinin gori.i§ 
ve fetvasm1 alrnak i.izere yanlarma ald1lar. Dediler ki: Eger rni.i'rn.in
lerin emiri bizirn i~in bundan ho§nud olursa, ona ragbetirniz artar. 
Eger bize · bunlan yasaklarsa terkederiz. Hz. Orner'in yanma geldik
lerinde : Biz, iki kitab ehlinin tilkesindeyiz. Biz onlardan oyle sozler 
i§itiyoruz ki, bunlardan ttiylerimiz tirperiyor. Bu sozleri alalrm nn, 
yoksa terkedelirn rni? dediler .. Hz. Orner: Herhalde ondan bir §eyler 
yazd1mz, dedi. Onlar; hay1r, dediler. Hz. Orner dedi ki: ikinize anla
tayirn : Allah Rasuli.i (s.a.) hayatta iken gittirn ve Hayber'e vardirn. 
Orada bir yahudi buldurn. Bana hO§Uma giden bir soz soyledi. Soyle
digini bana yazar rrusm? dedirn. Evet, dedi. Ona bir deri getirdirn. Be
nirn i~in yazmaya ba§lad1 ve hatta bir kaval kemigine dahi yazd1. 
Dondtigtim zarnan: Ey Allah'm peygamberi ... dedirn ve dururnu ona 
haber verdirn. Onu bana getir, buyurdu. Kalklp gittirn. Allah Rasuli.i
he sevdigi bir §eyi getirrni§ olrnarn i.imidiyle yiirtimekte acele ediyor
durn. Getirdigim zaman : Otur, bana oku, buyurdu. Bir sure okudum, 
sonra ytiztine baktun. Bir de ne goreyim; ytizi.intin rengi degi§mi§. 
Korkudan §a§a kald1m. Ondan bir harfi bile k1Saltmad1m. Bana ola
m gortince, onu bana geri verdi sonra onu harf be harf ti.ikri.igi.i ile 
silrneye ba§ladi. ~oyle diyordu : Bunlara uymaym1z. Muhakkak ki on
Jar, bilgisizce kapilrni§tlr. Nihayet sonuna kadar harf be harf silip irn
ha etti. Ome.r (r.a.) der ~i : Eger sizin ondan herhangi bir §ey yazmi§ 
oldugunuzu bilseydim, bu i.immet i~in sizi cezalandmrdirn. Onlar: Al
lah'a yemin olsun ki biz, ondan asia hi9 bir §ey yazmad1k, dediler, 
(yanlarmda bulunan) sayfalarla birlikte ~Iktilar, bir ~ukur kazdilar· 
ve derin kazmaJI ihmal etrnediler. Onlan gomdi.iler. i§te o sayfalarm 
ak1beti bu oldu. Hadisin bir benzerini Sevri de Cabir ibn Yezid el-Cu'fi 
kanahyla... Orner ibn Hat tab' dan rivayet etmi§tir. Aym §ekilde hadi
sin bir benzerini Ebu Davud da mi.irsel hadisler rneyanmda Ebu Kila
be'den rivayet etrni§ olup en dogrusunu Allah bilir. 

4 - Rani Yusuf babasma demi~ti ki: Babacigim, ril' 
yamda on bir y1ldizla, gi.'me~i ve ay1 gordiim. Gordiim ki 
onlar bana secde etmektedirler. 

Tefsir, C. VIII F. 25.~ 
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Allah Teala buyurar Ki: Ey Muhammed, kavmine anlatacagm 
klssalar i9inde Yusuf'un ba oasma soylediklerine dair olan k1ssay1. da 
onlara anlat. Hz. Yusuf'un babas1 Ya'kub (a.s.) dur. Nitekim iman1 
Ahmed der ki : Bize Abdiissamed'in. .. ibn 6mer'den rivayetine gore, 
Allah Rasulii (s.a.) ~oyle buvurmu~tur: Kerim oglu, Kerim oglu, Ke
rim Yusuf ibn Yak.Ub ibn Ishak ibn ibrahim'dir. Hadisi sade-

• ce Buhari tahric etmi&tir. Buhari hadisi Abdullah ibn Muhammed' 
den o da Abdiissamed'den rivayet etmi~tir. Yine Buhari der ki : 131-
ze Muhammed'in .. . Ebu. Hiireyre (r.a.) den rivayetine gore; o, ~oyle 

anlabyor : Allah Rasulii (s.a.) ne soruldu : insanlarm hangisi- en ~e
reflidir? ~oyle buyurdu : Allah katmda onlarm en ~ereflisi en '<;ok Al
lah'tan korkanland1r. Biz -bunu sormuyoruz dediler de, insanlann en 
~ereflisi Allah'm halil'inin oglu, peygamberinin oglu, peygamberinin 
oglu, Allah peygamberi Yusuf'tur, buyurdu. Bunu sormuyoruz, dedi
ler de: Arap kabilelerinden mi soruyorsunuz? buyurdu. Onlar; evet, 
dediler. idraki giizel olursa cahiliye devrinde en haylrllmz islam'da 
da en hayirhmzd1r, buyurdu. Ravi der ki: Bu hadise Ebu Usame de 
Ubeydullah'dan rivayetle tabi olmu§tur. 

ibn Abbas peygamberlerin rii'yasmm vahiy oldugunu sayler. Bu 
rii'yanm tabiri iizerinde miifessirler gorii§ beyan etmi§lerdir. ~oyle 

ki : On bir y1ld1z onun karde§lerinden ibarettir ki, onlar on bir ki§iy
diler. Giine§ ve ay ise, onun ana ve babasmdan ibarettL:. Bu a~lkla
ma ibn Abbas, Dahhak, Katade, Siifyan es-Sevri, Abdurrahman iun 
Zeyd ibn Eslem'den rivayet edilmi§tir. Bu rii'yamn yorumu (a<;Ikla
masl) k1rk sene sonra -seksen sene sonra oldugu da soylenmi§tir- 
meydana gelmi~tir. Ki 9, ana babasm1 tahtmm iizerine 91karm1& ve 
karde~leri de oniinde idi. Kur'an diliyle bu, §6yle anlat1hr : ((Hepsi 
onun ic;in secdeye kapand1lar. Dedi ki : Babac1g1m; i~te bu, vaktiyle 
gordiigiim rii'yanm gerc;ekle§mesidir. Dogrusu Rabb1m, onu gerc;ek
le§tirdi.» (Yusuf, 100). Bir hadiste bu on bir ylld1zm isimleri sayil
mi§tlr. 

imam Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki : Bana Ali ibn Said el Kindi' 
_nin... Cabir'den rivayetine gore; o, §6yle demi§tir : Hz. :1eyg-amber 
(s.a.) e Biistane el-Yahudi denilen birisi geldi. Ve ona : Ey Muham
med, Yusuf'un kendisine secde ettigini gordiigii y1ld1zlan bana haber 
ver, isimleri nedir? dedi. Hz. Peygamber (s.a .) bir siire susup ona hie; 
bir cevap vermedi. Cibril (a.s.) gelip ona isimlerini haber verdi. Allah 
Rasillii (s.a.) ona haber gonderip : Eger sana onlarm isimlerini haber 
verirsem, bana iman eder misin? buyurdu. Adam; evet, dedi. Bunun 
iizerine Allah Rasulii : Haretan. Tank, Zeyyal, Zu el-Kenefat, Kabis. 
Vessab, Amftdan, Fiileyk, MIS bah, Daruh, zu el-Farg (?), D1ya' ve 
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Nur. buyurdu. Yahudi : Allah'a yemin olsun ki bunlar, onlann ISim

leridir, dedi. Hadisi Beyhaki Delail'de Said ibn Mansur kanallyla et
Hakem ibn Zahir'den rivayet etmi§tir. Bu hadisi Hafiz Ebu Ya'la el
Mavslli ve Ebu Bekr el-Bezzar Miisned'lerinde, ibn Elbu Hatim de 
tefsirinde rivayet etmi§lerdir. Ebu Ya'la hadisi dort §eyhinden, onlar 
da Hakem :hm Zahir'den rivayet etmi§lerdir. Ebu Ya'la'nm rivayetin
de §U fazlahk vard1r: Allah Rasulii (s.a.) buyurdu ki: Yusuf bunlan 
gordiigiinde, babas1 Yakub'a anlatti. Babas1 ona dedi ki: Bu, dagmik 
bir i§tir. Bundan sonra Allah onu toplayacaktlr. Allah Rasulii buyur
du ki : Giine§ babas1, ay da annesidir. Hakem ibn Zahir el-Fezari ha
disi rivayette tek kalrni§tlr. imamlar onu zay1f gormii§ler ve bir <;ok
lan da onu terketmi§tir. (Hadisini metruk kabul etmi§lerdir.) Cuzr.a
ni : Sak1ttir, Yusuf'un giizelligfne dair hadisin .: .. sahibidir, den1i§tir. 

5 - · Dedi ki: Ogulcugum, rii 'yan1 karde~lerine anlat
ma, sonra sana tuzak kurarlar. <;unkii ~eytan insan1n ap
ac;ak bir dii~mamd1r. 

Allah Teala oglu Hz. Yusuf kendisine g6rmii§ oldugu rii'yayi an
lattlgmda Ya'kub'un, ogluna neler soyledigini haber veriyor. Onun rii'
yasmm tabiri karde§lerinin kendine boyun egmesi, ona a§m ta'zim ve 
hiirmette bulunmalaridlr. Zira ona hiirmet, ikram ve ta'zimden dola
Yl secde edeceklerdir. Ya'kub (a.s.) onun bu rii'yasm1 karde§lerinden 
birine anlatmas1yla onlarm kendisini <;ekemeyeceklerinden ve bu se
beple de ana kin tutacaklarmdan korkmu§tu. Bu sebepledir ki ana : 
Ogulcugum, rii'yam . karde§lerine anlatma. Sonra sana tuzak kurar
lar. Sana oyle bir hile yaparlar ki bu hile ile seni oldiiriirler, demi~ti. 
Yine bu sebepledir ki Allah RasUlii (s.a.) bir hadiste §6yle buyurur: 
Sizden bir:isi sevdigi (bir rii'ya) gordiigiinde anu anlatsm. Sevmedigi 
bir §ey gordiigiinde ise (yattig1 yerde) diger tarafma donsiin ve ii<; de
fa saluna· 'Jfiirerek anun kotiiliigtinden Allah'a s·1gmsm ve anu kimse
ye anlatmGo.Sm. Bu kendisine hi<; bir zarar vermeyecektir. imam Ah
med'in ve Stinen sahiplerinden baz1smm Muaviye ibn Hayde el-Ku
§eyri kanahyla rivayet etmi§ alduklan ba§ka bir hadiste ise Allah Ra
sulii (s.a.) §6yle buyurur: Rii'ya, ta'bir edildigi zaman dii§er, buyur
mu~tur. Bulunup zahir aluncaya kadar, n imetin gizlenmesi emri de 
buradan almrni§tlr. Nitekim bir hadiste de §6yle buyurulur: ihtiya~-
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larm giderilmesine, onlarm gizlenmesi ile yard1m isteyiniz. Muhakkak 
ki her nimet sahibi hased olunmU§tUr. 

6 - Rabb1n seni boylece begenip se9ecek, sana ni'
yalar1n yorumlanmas1na dair bilgi verecek, ve daha once 
atalann ibrahim'e ve isha'k'a nimetlerini tamamladigi gi
bi, sana ve Ya'kub hanedan1n1 da tamamlayacaktir. Mu
hakkak ki Ra:bb1n Alim'dir, Hakim'dir. 

Allah Teala Hz. Ya'kub'un oglu Ylisuf'a §oyle dedigini haber ve
rir : Muhakkak ki Rabbm nas1I seni se9mi§, bu Y1ld1zlar giine§ ve 
ay ile beraber sana gostermi§se aym §ekilde Rabbm seni oylece bege
nip peygamberligi igin s~ecek ve sana -Mticahid ve bir 90klanmn 
tefsirine gore- rti'ya.larm yorumlanmasma dair bilgi verecek ' ve daha 
once atalarm ibrahim -Halil ile onun oglu- tercih edilmeyen bir go
rti§e gore kurban edilen- ishak'a nimetlerini tamamlad1~ gibi sana 
ve Ya'kub hanedamm da tamamlayacaktlr. Muhakkak ki Rabbm ri
saleti (peygamberligi) kime verecegini en iyi bilendir, Hakim'dir. 
Nitekim Allah Teala diger ayette §Oyle buyurmaktadlr: 

_ 7 - Andolsun ki, Yusuf'da ve karde~lerinde soran
lar i<;in nice ayetler vardlr. 

8 - Hani demi~lerdi ki: Biz gii<;lii bir topluluk oldu
gumuz halde Yusuf ve karde~i, babamizin yanmda biz-
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den daha sevgilidirler. Dogrusu babarruz apa~ak bir sa.
plkhk ic;indedir. 

9 - Yusuf'u oldi.i.ri.i.n veya bir yere atln ki, babani
zin nevecci.i.hi.i. yaln1z size kals1n, ondan sonra da tevbe 
eder, salihler toplulugu olursunuz. 

10 - ic;lerinden bir sozcu dedi ki : y usuf'u oldi.i.rme
yin, onu bir kuyunun derinliklerine b1rak1n da yolcular
dan biri onu bulup als1n, eger yapacaksan1z (boyle ya
pin). 

Allah Teala buyurur ki : Yusuf'un k1ssasmda ve onun karde§le
riyle beraber olan haberinde bunu soranlar, bu konuda bilgi sahibi ol
mak ~teyenler i~in ibret, ogiitler ve ayetler vard1r. Muhakkak ki o, 
hayretengiz bir haber olup ger~ekten ogrenilmeye degerdir. «Hani de
mi§lerdi ki : Biz, . gii~lii bir topluluk oldugumuz halde; Yusuf ve kar
de§i, babam1zm yanmda bizden daha sevgilidirler.» Zanlarma gore 
§Oyle yemin etmi§lerdir: Allah'a yemin olsun ki; Yusuf ve karde§i, 
-onun ana bir karde§i olan Biinyamin'i kasdediyorlar- topluluk~a 

daha fazla ve gii~lii oldugumuz halde babam1zm yanmda bizden daha 
sevgilidirler. Dogrusu babam1z, o ikisini bizden one g~~irme ve oplan 
bizden daha fazla sevme suretiyle apa\!Ik bir sap1kl1k i~indedir. 

Burada Yusuf'un karde§lerinin peygamberligine dair bir delil ol
madigl bil.i.nmelidir. Aksine ayetin akl§llllll zahiri bunun tersine deJa
let etmektedir. insanlardan baz1lan, bundan sonra onlara vahyedildi
gini sanm1§lard1r. Halbuki bu §iiphelidir ve bunu iddia eden bir delile 

.muhta~tlr. Bunlar: ·«'Biz; Allah' a, bize indirilmi§ olana, ibrahim'e, is
mail'e, ishak'a, Ya'kub'a ve torunlarma indirilmi§ olanlara ... iman et
tik ... deyiniz.»: (Bakara, 136) a yeti dl§mda bir delil zikretmemektedirler. 
Bu ise, bir ihtimalden ibarettir. Zira israUogullan kabilelerine C<Es
.bat» den!r. Nitekim arap kabilele.rine «kabail», Aden kabilelerine de 
<~uubl) denilir. Allah Teala israilogullan kabilelerinden peygamber
lere vahyedildigine dair bir delil yoktur. En dogrusunu Allah bilir. 

«YU.Suf'u oldiiriin. Veya bir yere atm ki babamzm tevecciihii yal
mz size kalsm.» Diyorlard1 ki: «Babamzm sizi sevmesi ile aramzdaki 
bu engeli .babamzm gozii oniinden yok edip kaldlrln ki babamz sade
ce sizinle ilgilensin. Bunu, ya onu oldiirmek suretiyle veya bir araziye 

...::atmak suretiyle yapm ki 'Ondan yana rahata eresiniz ve babamzca se
vilesiniz. Ortun yok edilmesinden sonra salih bir kavim olursunuz. Boy
Ieee giinahtan once i~lerinde tevbeyi de gizlemi§ oldular. «I~lerinGen 
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bir sozcii dedi ki...» ayeti hakkmda Katade ve Muhammed ibn ishak 
der ki : Bu, en biiyiikleri olup. ismi Rubil idi. Siiddi bu sozii soyleye
nin Yahuza, Miicahid ise f?em'un aldugunu soyler. ((Yusuf'u oldiirwe
yin.» Ona d~manllk ve kininizde anu oldiirmeye kadar varmaym 
Halbuki anlann Ylisuf'u oldiirmeye imkanlan yoktur. Zira Allah Te
ala, anun h~kkmda mutlaka yerine getirilmesi ve tamamlanmas1 ge
reken bir i~ murad etmi~ti ki, a da ana vahyetmesi ve peygamberlilr 
vermesi, Mls1r iilkesine yerle~tirmesi ve arada kendisine hiikiim ver
mesi idi. Allah Teala, Rubil'in sozii ve anu bir kuyunun derinliklerine 
atmalan i~aretiyle anlan bundan ~evirip cayd1rd1. Katade, bu kuyu
nun Beyt'iil-Makdis kuyusu aldugunu sayler. ((Yolculardan biri cnu 
bulup alsm.» Yolculardan gelip ge\!enler anu allrlar da siz de bOylece 
anun tarafmdan rahata erersiniz. Onu oldiirmeye gerek yoktur, ·dedi 
((Eger yapacaksamz.n ~ayet soylediginizi yapmaya azmetmi~ iseniz 
boyrece yapm . . 

Muhammed ibn Yesar der ki: Onlar s1la-i rahm'i kesmek, baba
ya asi gelmek gibi biiyiik bir i§i aralarmda kararla~tirdilar. Onlarm 
kararla~brm1~ alduklan bu i~, hi~ bir giinah1 almayan zaJif ve kii~iik 
bir ~acuga acimasizhk; hak, hiirmet ve fazilete Hl.y1k bir pir-i faniye 
merhametsizlik ornegidir. Ustelik bu i~. Allah katmda biiyiik bir one
me sa:q.iptir. Bunlarla birlikte kemiklerinin incelik ve zaJifllgi, ya§I
mn biiyiikliigiine ragmen oglu ve .sevgili yavrucugu ile aralanm ayir
mak suretiyle babamn c;ocugu iizerindeki hakkm1 da ihlal etmi§ alu
yorlardL Yukarda amlan s1fatlarma ilaveten a (babalan), kiic;iik c;o
cugu sevmek suretiyle Allah katmda bir makama da sahiptir. Babasi 
ile aras1 aynlan ~ocuk ise; kuvvetsiz, ya§I kiic;iik, babas1mn Iutfuna 
ve ana s1gmmaya muhta~br. Allah, onlan yine de bagi~layacaktir. Zi
ra 0, merhametlilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki. onlar biiyiik 
bir i~ yiiklenmi~lerdir. Bu sozleri ibn Ebu Hatim, Seleme ibn Fadl ka
nallyla rivayet etmi~tir. 

~(:::;;!i ;.:\®~u~~~§~;;if Jt\;f8f~(~~o~ 

® ' ('-;'"""" . . "". 5'\·:.~ ~~( ~"" "./ 
~ )~. -~~ 

11 - Dediler ki : Ey babam1z; sen bize Yusuf'u ne
den guvenmiyorsun? Halbuki biz, onun iyiligini istemek
teyiz 

12 - Yann onu bizimle beraber gander de gezsin, 
oynas1n. !;)uphesiz biz onu koruruz. 
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Yusuf'u tutup kuyuya atmay1 buyuk karde§leri Rubil'in kendile
rine ogrettigi bi~imde planladiklarmda, babalan Ya'kub (a.s.) a gel· 
diler ve dediler ki: Ey babam1z, sana ne oluyor ki bize Yusuf'u guven 
miyorsun? Halbuki biz, on~n iyiligini istemekteyiz. Bu; o11lar tarafm 
dan ortaya atiian bir iddia ve (yapacaklan i§e dogru) atilmi§ bir ad1m, 
bir hazirllkti. Onlar, babasmm onu sevmesine kar§I kalblerindeki ~e

kememezlikten oturu bu soylediklerinin tersi~i istiyorlardi. «Yann onu 
bizimle beraber gonder de gezsin, oynasm. (veya: gezelim, oynaya
llm.) » dediler. ibn Abbas der ki : Ko§sun ve ne§'elensin. Katade, Dah
hak, Suddi ve ba§kalan da bu §ekilde tefsir etmi§lerdir. «~uphesiz biz 
onu koruruz.» Yani onlar: Biz onu senin i~in korur, muha.faza ederiz, 
dediler. 

13 - Dedi ki : Onu gotiirmeniz dogrusu beni tasaya 
dii~iiriiyor. Siz ondan habersizken onu kurdun yemesin
den korkuyorum. 

14 - Dediler ki : Biz bir toplulukken onu kurt yerse; 
qu takdirde biz, muhakkak hiisrana ugrayanlardan olu-
ruz. 

Allah Teala haber veriyor ki; peygamberi Ya'kub, Yusuf'un kar
de§leri Yusuf'u, kendileriyle beraber sahraya ~obanllga gondermesini 
istediklerinde ogullanna cevab olarak §6yle demi§ti : Onu gotiirmeniz, 
dogrusu beni tasaya dii§iirilyor. Sizin gitmenizle donmeniz arasmdaki 
surede ondan ayn kalmak bana zor geliyor. Zira Hz. Ya'kub, ona a§I· 
n bir sevgi besliyordu. Qiinku onda, biiyuk haynn alametlerini sez
mi§, yaratlh§ ve huyca onda kemal ve peygamberlik alametlerlni gor
mii§tU. Allah'm salati ve selami onun uzerine olsun. Siz atmaya ve ~o
banhga dalarak me'§gtll olursunuz ve siz ondan habersizken bir 
kurdun gelip onu yemesinden korkuyorum, dedi. i§te onlar, Hz. Ya'
kub'un agzmdan bu kelimeyi allp, yaptlklannda bunu kendilerine bir 
oziir edindiler. Hemen o saat ona cevab olarak §6yle dediler : Andol~ 

sun ki biz, bir toplulukken ona kurt hucum edip aram1zdan onu yer
se; bu takdirde biz, muhakkak ki aciz, helak olmu§, husrana ugrayan
lardan olmu§ oluruz. 
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15 - . Onu goturdukleri vakit, kuyunun derinlikleri
ne birak.rriayi birlikte kararla~tirdilar. ·Biz de kendisine 
vahyettik ki : Sen onlara: kendileri hie; fark1na varmadan 
yaptiklarmi bir bir haber vereceksin. 

Allah Teala buyurur ki: Babalarma miiracaattan sonra babalan
mn yanmdan Yusuf'u allp gi)tiirdiiklerinde, «Onu kuyunun derinlik
letine b1rakmay1 birlikte kararla§tlrdilar.» Bu, onlarm yaptlklanmn 
ne kadar biiyiik olduguna i§aret eder. Onlar, biitiiniiyle Hz. YU.Suf'u 
kuyunun derinliklerine b1rakmay1 c;oktan kararla§tlrml§ ve bunda it
tifak etmi§lerdi. Babalarma izhar ettiklerine gore; onlar, YU.Suf'u, ona 
bir ikram olsun, diye ve sanki ona deger vererek, onu rahatlatmak ve 
gonliinii hO§ etmek, onu ne§'elendirmek ic;in almi§lardi. Denilir ki; 
Hz. Ya'kub (a.s.), Y.usuf'u onlarla beraber gonderdiginde onu kucak
lami§, onu opmii§ ve ona dua etmi§ti. Siiddi ve ba§kalan der ki: On
lar, babalanmn goziinden kaybolur kaybolmaz hemen ikram1 bir ta
rafa birakmi§lar, hemen ona eziyyete ba§larm§lardi. Sovme ve benze
ri §ekillerle sozle; dovme ve benzeri §ekillerle de fiilen ona eziyyet ver
meye ba§lami§lardL Sonra ic;ine atmaya karar verdikleri kuyunun ba
§ma gelmi§ler, onu ipe baglay1p kuyuya sark1trm§lard1. Yusuf, onlar
dan birine sar1lmca; sanld1g1 ki§i onu tokatlay1p dovmii§tii. Kuyunun 
kenarlanna tutunmaya te§ebbiis ettiginde ise ellerine vurmu§lar, da
ha sonra kuyunun yansma geldiginde · ipi kesivermi§lerdi. YU.Suf, on
ce suya dii§iip suya gomiilmii§, daha sonra kuyunun ortasmdaki. bir 
kayaya ttrmanmi§tL 0 kayaya «ragUfe» denilir ki, Yusuf onun tepe
sine oturmw~tu. 

Allah Tea.la: «Biz de kendisine vahyettik ki: Sen onlara, ken
dileri hie; farkma varmadan yaptlklanm bir bir haber vereceksin.» bu
yurur ki, boylece zorluk halinde ona kolayllk indirdigini, · lutfunu ve 
rahmetini anlatlr. i§te bu darhk halinde Hz. YU.Suf'a, onun kalbini. 
ho§· etmek ve ona sebat vermek iizere §Oyle vahyetmi§tir : Sen ic;l.nde 
bulundugun cturuma iiziilme, muhakkak · ki senin· i'<;in bundan giizel 
bir kurtulu§ ve ferahllk vard1r. Onlara kar§I Allah sana yard1m e?e
cektir. Seni ve senin .mertebeni yiiceltecektir. Sen onlara, sana yap-
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tlklar1 bu i:§i ilerde haber vereceksin. Allah Tea.la : «Kendileri hie; far
kma varmadan .. . » buyurur ki Katade buraYl §Oyle anlar: Kendileri 
Allah'm ona vahyetmekte oldugunun hie; farkma varmadan... ibn Ab
bas der ki : Onlann senin hakkmda yapml§ olduklan i§lerini onlara 
haber vereceksin. Onlar seni tammayacaklar ve sen oldugunu hisset
meyecekler. Nitekim ibn Cerir der ki : Bana Haris'in. .. ibn Abbas'tan 
rivayetine gore; o, §Oyle anlatrm§ : YU.suf'un karde§leri, YU.suf'un ya
mna girdiklerinde; o, onlan tamrm§, onlar ise kendisini tammaml§
lardl. Bir ol~ek getirildi ve YU.suf onu allp eline koydu. Sonra i~ine iif
ledi de olc;ek tlnlad1. Yusuf : Muhakkak bu giimii§ kap bana haber ve
riyor ki; sizin babaruzdan YU.suf denilen bir karde§iniz varml§, onu 
sizin oniiniize gec;irir imi§. Siz onu gi)tiirmii§ ve bir kuyunun derinlik
lerine atml:§SlnlZ, dedi. Som-a tekrar iifledi ve kab tmladl. Baba
mza gelmi§ ve : Muhakkak ki onu kurt yedi, demi§Siniz, sahte 
bir kana bulanml§ gomlegini getirmi§Siniz, dedi. Bir'blrlerine : Mu
hakkak kl §U giimii§ kab, ona sizin haberlerinizi ula§tlnyor, dediler. 
ibn Abbas (r.a.) der ki: Oyle saruyoruz ki bu ayet, onlar hakkmda ve 
onlar hie; fatkma varmadan bu durumlanm onlara haber vermek ic;in 
nazil OlmU§tur. 

16 - AkfJam iistii. ag1aya aglaya babalanna gel_?.iler. 
17 - Dediler ki : Ey babamiZ; ger9ekten biz gitmifJ

tik ki yarifJ yapahm. Yusuf'u da ~yarrnz1n yan1nda 'birak
mifJtlk. Onu kurt yemi~ .. Herne kadar dogru soyliiyorsak 
da sen bize inanaca:k degilsin. 

18 - Onlar sahte bir kan ile gomlegini getirdiler. 
Dedi ki : Hayrr, nefisleriniz siz1 aldatip bir i~e siiriiklemifJ. 
Artik bana giizelce bir sabrr gerekir. Sizin fJU anlattikla
nruza karfJI yardrm1na sig~nilacak, Allah'trr . 

. Allah Teala YU.suf'un karde§lerinln, onu kuyunun derinliklerine 
attlktan . sonra neler yaptlklanm haber verir. Onlar gece karanl1gm-
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da aglayarak, Yusuf'un arkasmdan iiziintii ve feryad, figan izhar ede
rek, babalarma kar§l kederli goriinerek donmii§lerdi. Kendi zanlarma 
gi)re, vuku bulanlar hakkmda oziir dileme sadedinde §6yle demi§ler
di: crGer~ekten biz gitmi§tik ki yan§ yapahm, Yusuf'u da e§ya ve el
biselerimizin yamnda b1rakm1§tlk. Onu kurt yemi§.» Hz. Ya'kub'un da 
Ytisuf hakkmda korktugu zaten bu idi. Onlarm : ccHer ne kadar dog
ru soyliiyorsak da sen bize inanacak degilsin.» demeleri, giri§tikleri i§i 
anlatmakta ne kadar yumu§ak davrand1klanna i§aret eder. Onlar di
yorlar ki : §ayet biz, senin katmda dogrular olsayd1k dahi senin bize 
inamp bizi dogrulamayacagm1 biliyoruz. Sen bizi bu hususta ithall} 
edip dururken inanman ve bizi dogrulaman nas1l olacak? Zira sen onu 
kurt yemesinden korkmw~tun ve onu kurt yedi. Meydana gelenin ga
ripligi ve bu i§imizdeki garip tesadii.f sebebiyle bizi yalanlamanda e)
bette, sen ma'zursun. 

«Onlar sahte bir kan ile gomlegini getirdiler.» Bu i§ler, onlarm 
Ytisuf'a kar§l topluca kurup i§lemi§ olduklan desiseyi te'yid sadedin
de yaptlklan i§lerdendir. Miicahid, Siiddi ve bir «;oklanmn zikrettlgi
ne gore; onlar, bir oglag1 tutmu§lar, bogazlami§lar ve kurt Ytisuf'u 
yerken iizerinde olan gomlegi imi§ intibam1 vermek iizere Yusuf'un 
elbisesine oglak kamm bula§tlrmi§lardl. Kam gomlege bula§tlrrm§lar
dl ama onu y1rtmay1, par«;alamay1 uriutmu§lardl. Bu sebepledir ki Al
lah'm peygamberi Ya'kub yamnda bu i§leri kabul gormemi§; aksine 
onlann wemi§ olduklan i§ten dolayl i«;inde husule gelen dii§iinceye 
i'ma yollu olarak onlara : ccHay1r, nefisleriniz sizi aldatlp bir i§e sii
riiklemi§. Artlk bana giizelce bir sab1r gerekir.» Sizin ittifak ettiginiz 
ve i§lediginiz i§e kar§l ben, giizel bir §~kilde sabredecegim. Sonunda 
Allah, yard1rm ve lutfu ile bunu giderecektir. Sizin anlatt1gm1z §U ya
lan ve olmayacak §eylere kar§l yard1mma sigmilacak, Allah'tlr, de
mi§ti. Sevri'nin Semmak'dan, onun Said ibn Ciibeyr'den, onun da ibn 
Abbas'tan rivayetinde o, <<Onlar sahte bir kan ile gomlegini getirdi
ler.>> ayeti hakkmda §6yle demi§tir: §ayet onu, y1rtlc1 hayvan yemi§ 
olsayd1; elbette gomlegini de par«;alard1. §a'bi, Hasan, Katade ve bir 
~oklan da boyle soylemi§tir. Miicahid : Giizel sab1r; i«;inde feryad ii 
figan olmayan sab1rd1r, demi§tir. Hii§eym'in Abdurrahman ibn Yah
ya'dan, onun da Hibban ibn Ebu Cebele'den rivayetine gore; o, §oyle 
demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) ne : ccArtlk bana giizelce bir sab1r gere
kir.» ayeti sorulmu§tU. i«;inde §ikayet olmayan sab1rd1r, buyurdu. Bu 
hadis miirseldir. Abdiirrezzak der ki : Sevri, ashabmdan birisinin §6y
le dedigini naklediyor: U«; §ey sab1rdand1r : Acm1 anlatmaman, ba§l
na gelen musibeti soylememen ve nefsini temize 91karmaman. Bu-
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rada (Ytisuf suresinin tefsirinde) Buhari, ifk hadisesi konusunda Hz. 
Ai§e (r.a .) hadisini zikreder de, onun §U soziine yer verir: Allah'a ye
min olsun ki; bana ve size, Yusuf'un babasmdan ba§ka bir misa.I bu
larmyorum. «Artlk bana giizelce bir sab1r gerekir. Sizin §U anlattlk
lanmza kaf§I yard1mma sigmllacak, Allah'tlr.» 

19 - Bir kervan gelip suculann1 gonderdiler. 0 da 
kovas1n1 sahp dedi ki : Mujde; i~te bir oglan. Onu bir mal 
olarak sakladllar. Allah yaptiklann1 bilendir. 

20 - Onu ucuz bir fiyata, birkac; dirheme sattllar. 
Onu yanlannda ahkoymak istemediler. 

Kervan Ge~iyor 

Allah Teala, karde§leri Yusuf (a.s.) u o kuyuya at1p da orada ~a
payalmz . b1raktlklan zaman onun ba§ma gelenleri haber verir. Ebu 
Bekr ibn Ayy~'m soyledigine gore; Hz. Ytisuf, kuyuda ii~ giin kal
IDI§tir. Muhammed ibn ishak der ki : Karde§leri onu kuyuya attlk
lan zaman,· o giin kuyunun etrafma oturmu§lar, onun ne yapac$m 
ve ona ne olacagm1 gozlemeye ba§lami§lar. Allah Teala, onun i\!in bir 
kervan gondermi§. Kervan o kuyuya yakm bir _yer·e konaklayarak su
culanm gondermi§lerdi. Sucu kuyuya gelip de kovasim oraya sallan
dirdi~ zaman Ytisuf (a.s.) kovaya sanlmi§ ve sucu onu ~Ikararak 
miijde vermi§ : <<Miijde; i§te bir oglan.» demi§ti. Kurradan baZISl .bu-.. 
ray1 ( l>_A~ ) §eklinde okumu§lar ve Siiddi bunun, kovay1 sallan-
diran adamm bir ~ocuk elde ettigini bildirmek iizere seslendigi kim
senin ismi oldu~unu sanmi§tlr. Siiddi'den bOyle bir soziin sad1r olmas1 
garibdir. Zira bu lnraeti bu §ekilde tefsir, sadece ibn Abbas'tan gelen 
blr rivayette varchr. En dogrusunu Allah bilir. Buna gore bu k1raetin 
anlami, ancak diger bir k1raete donebilir ve bu durumda miijdeyi ken
di ne"'sine izafe etmi§, tamlamanm ikinci k1sm1 olan birinci §aluS za
mirini de hazfetmi§ olur. Bu &ekil kullamh§ Arab dilinde mevcud olup 
( l>.r.""'l ._,...4) ~ . ) , ( yt i'YJ;. ~ ) ciimlelerinde durum boyledir. Bu 



4044 iB~ KESiR (Cilz : 12 ; Sure: 12 • 

lnraeti diger bir k1raet olan i:>A~ ) k1raeti a~1klamaktad1r. En 
dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala : «Onu bir mal olarak saklad1lar.>> buyurur ki; sucu
lar onu, kervandaki digerlerinden saklami§lar ve §ayet onun durumu
nu .sOylerse onda kendilerine ortak olurlar korkusuyla; Biz bunu satm 
ald1k ve suyun sahiplerinden onu kendimize mal edindik, demi§lerdi. 
Bu a~1klama Mucahid, Suddi ve ibn Cerir'indir. ibn Abbas'tan riva
yetle Avfi, «Onu bir mal olarak sakladilar.ll ayeti hakkmda der ki: Bu
rada Yusuf'un karde§leri kasdedilmektedir. Onlar (Yusuf'un karde§
leri) . kendini oldurur korkusuyla Hz. Yusuf da durumunu aym §ekil
de gizlemi§ ve satllmay1 tercih etmi§ti. Buna gore Yusuf da karde§le
ri kendini oldiiriir korkusuyla durumunu aym §ekilde gizlemi§ ve .sa
tllmaYl tercih etmi§ti. Buna gore Yusuf'un karde§leri, Yusuf'u kerva
mi}. sucusuna anlatmi§lar ve o da arkada§larma: ((Mujde, i§te satllan 
bir oglan.» diye seslenmi§ ve karde§leri onu satmi§tl. Allah Teala: 
<<Allah onlann yapt1klanm bilendir.» buyurur ki, Yusuf'un karde§Ieri
nin ve onu satm alanlann ne yaptlklanm en iyi bilen O'dur. 0, bunu 
degi§tirmeye ve engellemeye .elbette Kadir'dir. Fakat ge~mi§ takdiri 
ve hikmeti ile, kaderi ve kazasmm yerine gelmesi i~in o halde birak
mi§tlr. Dikkat ediniz; yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi 
olan Allah ne yiicedir. Bunda Rasulii Muhammed (s.a.) e bir ta'riz 
vard1r. Allah Teala ona bildiriyor ki : Muhakkak Ben, kavminin sa
na olan eziyyetini en iyi bilenim. Onlarm yaptlklanm elbette inkara 
da kadirim. Fakat Ben, onlara miihlet veriyorum. Sonra ak1beti sana, 
hukmu de onlarm aleyhine k1lacag1m. Nitekim karde§lerine kar§I hu
kiim ve . guzel ak1beti de YU.Suf'a has k1lm1§tlm. 

Allah Teala: «Onu ucuz bir fiyata, birka~ dirheme sattllar.» bu
yurur ki; karde§leri YU.Suf'u az bir bedelle satmi§lardL Bu a~1klama,. 

Mucahid ve ikrime'nindir. Ayette gegen ( ~ ) kelimesi noksan
hk, azhk anlammdad1r. Nitekim ba§ka bir ayette §Oyle buyurur: «Ec
rinin eksilmesinden ve kendisine haks1zhk edilmesinden korkmaz.» 
(Cinn, - 13). Yani karde§leri onun kar§Ih~nda son derece az bir ucret 
alnn§lardir. Bununla birlikte onlar, onu yanlannda ahkoymak iste
miyorlardl. Ona kar§l bir ragbetleri yoktu. ~ayet onlar, hi~ kar§1hks1z 
istemi~ olsayd1lar ona da icabet edeceklerdi. ibn Affan, Mucahid ve 
Dahhak; «Onu sattllar.» k1smnl.daki ozne zamirinin, YU.Suf'un karde§
lerine ait oldugunu soylerler. Katade ise kervana ait oldugunu soyle
mi§tir. Birinci gorii§ daha kuvvetlidir. Zira Allah Teala: ((Onu yanla
rmda al1koymak istemediler.» buyurur ki, btinu istemeyen Yt1suf'un 
karde§leri olup kervandakiler degildir. Zira kervandakiler; onu muj-
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delemi§ler ve bir mal olarak onu Jaklam1§lard1. ~ayet onu yanlannda 
allkoymak istememi§ ol.salard1, onu satm almazlardl. Boylece burada
ki zamirin, YU.suf'un karde§lerine ait oldugu gorii§ii tercihe §ayan go
rilliiyor . 

.Ayetteki ( ~ ) kelimesinde haram anlam1 kasdedildigi de, 
zuliim anlam1 kasdedildigi de soylenm~tir. Bu her ne kadar boyle ise 
de, bura,da maksad bu degildir. Zira herkes~e ma'lum olup bllinmek
tedir ki; her durumda onun bedeli herkese haramd1r. Zira o; Ratl
man'm halil'inin oglu, · peygamber oglu, peygamber oglu peygamJJer
dir. Kerim oglu Kerim oglu Kerim oglu Kerim'dir. Burada maksad, 
ancak eksik veya bozuk (ayars1z) anlamlan veya her ikisi birden ola
bilir. Yani onlar; Yusuf'un karde§leridir ve onu satmi§lar:<hr. Bunun
la birlikte bedellerin en dii§iigii ile bu i§i yapm1§lard1r. Bu sebepledir 
ki Allah Teala : «Birka~ dirheme.» buyurmu§tur. ibn Mes'ud'dan riva
yete gore; onhl.r, YU.suf'u yirmi dirheme satm1§lard1r. ibn Abbas, Nevf 
el-Bekali, Siiddi, Katade ve Atiyye el-Avfi de boyle soylemi§tir. Atiyye 
buna ilave olarak: iki§er dirhem payla§mi§lardir, der. Miicahid : Yir
rni iki dirheme; Muhammed ibn ishak ve ikrime: K1rk dirheme sat
tlklanm sayler. Dahhak: ccOnu yanlarmda ahkoymak istemediler. ~> 

ayeti hakklnda der ki: Zira onlar, onun peygamberligini ve Allah ka
tmdaki derecesini bilmediler, demi§tir. Miicahid de der ki : Onu sat
tlklarmda pe§inden gitmeye ba§lad1lar. (Onu satm alanlara) : Ona Sl

ki sahip olun ki sakm ka~masm, diyorlardl. Nihayet onu MlSlr'a gotiir
diiler ve dediler ki: Bunu kim satm ahrsa; muhakkak ferahlan1r, se
vinir. Ve onu miisliiman birisi olan Kral satm ald1. 

21 - Onu satin alan M1s1rh, kans1na dedi ki : Ona 
guzel bak, olur ki bize faydasl dokunur veya onu evlad 
ediniriz. i!?te boylece Yusuf'u Biz oraya yerle1?tirdik. Ve 
ona rii'yalann yorumunu ogrettik. Ve Allah emrinde ga
libdir. Fakat insanlann c;ogu bilmezler. 
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22 Erginlik c;a(pna gelince; ona hii.kiim ve ilim ver-
dik. i~te boyle mukafatland1nnz, Biz ihsan edenleri. 

Yusuf'u M1su'a Gotiiriiyorlar 

Allah Teala, YU.suf (a.s.) a lutuflanndan olarak, onu MISlr'da sa
tm alacak birini takdir buyurup hazirladigim, bu ki§inin ana itina gbs
terip ikramda bulundugunu, ailesine anun hakkmda hay1r tavsiye et
tigini, anda hay1r ve felah sezdigini haber verir. 0 ki§i kansma: «Ona 
gtizel bak, olur ki bize faydas1 dakunur veya onu evlad ediniriz.» de
mi§ti. Misir'da anu satm alan ki§i M1s1r'm azizi, veziri idi. ibn Abbas' 
can rivayetle Avfi, onun isminin K1tfir aldugunu sayler. Muhammed 
ibn Ishak ise; isminin Itfir ibn Ruhayb alup, anun Mlsir azizi ve Ml
Slr hazineleri tizerine gorevli aldugunu sayler. Buna gore; a zamanda 
MI.i:nr krah, Reyyan ibn Velid isminde Amalika'dan birisiydi. Muham
med ibn ishak'a gore kansmm ismi Rail Bint Raail imi§. Ba§kalan 
ise kansmm isminin Zeliha (veya ZUleyha) aldugunu soylerler. Yine 
Muhammed ibn Saib'den, anun Ebu Salih'den, onun da ibn Abbas'tan 
rivayetine gore; Hz. Yusuf'u M1s1r'da satm alan, Malik ibn Buyeb ibn 
Anka ibn Medyan ibn Ibrahim imi§. En dagrusunu Allah bilir. Ebu is
hak'm Ebu Ubeyde'den, anun da Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetinde 
ibn Mes'ud §oyle demi§ : insanlarm en ferasetlileri tic;:tiir : Kansma : 
ccOna gtizel bak.» dediginde MISlr azizi, babasma : ccBabacigim anu tic
retle tut. Qtinku ticretle tuttuklarmm en iyisi bu gtic;:lti ve emin ki§i
dir.» (Kasas, 26) diyen kadm ve kendisine Orner ibn Hattab (r.a.) I 
halife b1rakan Ebubekir es-Siddik. Allah Teala buyurur ki: Nasi! ki Yu
suf'u karde§lerinden kurtarml§Sak yine «boylece Yusuf'u M1s1r Ulke
sine yerle§tirdik. Ve ana rti'yalarm yarumunu ogrettik. Ve Allah em
rinde galibdir.» Bir §eyi murad ettigi zaman geri c;:evrilmez, engellen
mez ve muhalefet edilemez. Bilakis 0, di§mdaki her §eye galibdir. Said 
ibn Ctibeyr, «Ve Allah emrinde galibdir.» ayetinin tefsirinde : 0, dile
digini yapandir, demi§tir. Allah Teala : «Fakat insanlarm c;:ogu bilmez
ler.» buyurur ki; yaratlklan hakkmdaki hikmetini ve diledigine lutuf
da bulunmasim anlayamazlar, bilemezler. 

Allah Teala buyurur ki: c<Yusuf erginlik c;:agma gelip akh ve ya
radili§l kemale erince; ona htiktim ve ilim verdik.» Burada peygam
berlik kasdedilmektedir. Allah Teala o kavimler arasmda peygamber
ligi ona vermi§tir. «i§te boyle mtikatatlandmnz, Biz ihsan edenleri. .. » 
Muhakkak ki o, amelinde ihsan sahibi alup, Rabbi Teala'mn itaatma 
uygun ameller i§lerlerdi. Hz. Yusuf'un erginlik c;:agma ula§tlgi stire
nin miktarmda ihtilat edilmi§tir. ibn Abbas, Mticahid ve Katade; atuz 
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tic; sene derler. ibn Abba.s'tan rivayete gore; otuz ktisur senedir. Dah
hak : Yirmi, Hasan : Ktrk, ikrime : Otuz be§, Stiddi : Otuz, Said ibn Gti
beyr : On sekiz sene derler. imam Malik, Rabia, Zeyd ibn Eslem ve 
~a'bi erginligi balig olmakla a«;:tklamt§Iardtr. Bundan ba§kalan da soy
lenmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

) 
! \~,........ ...... ~..,:=~( ...... ...... ~~,., ...... ~~,, '.ffi"' ·~ ~ ..... ~ ........ /,. ;;\'~·.......-;,v-; 
..a\')v--\J•~~~-_,\o.J,~J ... :J•-~-~ .. u.-~ .. •.)Jl.>) 
, .. • J. ""' ,~ .,-. ~ 

~,., ' (;•. ,. • , ,., ,, } / ...... Jl' • .,:..-' ,, 

~~A~'tf~ ::.~&~~~:J~) 
23 - Evinde bulundugu kad1n onu kendine ram et

mek istedi. Kapilan SliDSlkl kapadl. Ve : Sana soyhiyorum 
gelsene, dedi. 0 da : Allah'a s1gminm, dogrusu o, benim 
efendimdir, bana iyi bakrn1~trr. Muhakkak ki zalimler as
Ia f elah bulmaz, dedi. 

Kadm Onu Kendine Rametmek istiyor 

Allah Teala burada, Ylisuf'un M1s1r'da evinde bulundugu az1zm 
kansmdan haber vermektedir. Kocas1 ona, Yusuf'a ikramda bulunma
smt tavsiye etmi§ti. «·Evinde bulundugu kadm, onu kendine ram et
mek istedi.ll Onu kendine davet etti. Zira · gtizelligi ve dehas1 sebebiyle 
onu kuvvetli bir sevgi ile sevmi§ ve bu onu Ylisuf ic;in gtizelle§meye 
sevketmi§ti. Kadm Yusuf'un tizerine kaptlan kapamt§ ve onu kendi
ne davet ederek : «Sana soyltiyorum gelsene.)) demi§ti. Yusuf bundan 
§iddetle kac;mml§ ve : «Allah'a s1gmmm, dogrusu o, benim efendim
dir.)) demi§ti. Onlar, Rabb kelimesini btiytik efendi hakkmda kullamr
Iardl. Yani Yusuf §Oyle demek istemi§ti: Muhakkak ki . senin kocan 
benim . efendimdir ve bana iyi bakmt§, bana iyilik etmi§tir. Ben ona 
ailesi hakkmda fuhu§la mukabele etmem. Zira, «Muhakkak ki zalim
ler asia felah bulriraz. )) Mticahid, Stiddi, Muhammed ibn ishak ve ba§
kalan da boyle soylemi§lerdir. 

Kariler ·( ..!U ~ ) kelimesinin okunu§unda ihtila.f etrrii§lerdir. 
<;oklan bunu he harfinin fethast, ye harfinin stikunu ve te harfinin 
fethast ile okumu§lardir. ibn Abbas, Mticahid ve bir <;oklan der ki : 
Bunun anlam1 : o, Yusuf'u kendine c;agirmi§ttr, §eklindedir. Ali ibn 
Ebu Talha ve A vfi de ibn Abbas' tan rivayetle bu kelimenin, ccgelsene)) 
anlammda oldugunu soylerler. Zirr ibn Hubey§, ikrime, Hasan ve Ka
tade de boyle soylemi§tir. Hasan'dan rivayetle Amr ibn Ubeyd bu ke-
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limenin siiryanice olup, «yapi§, tub> anlammda oldugunu sayler. Siiddi 
ise; «gelsene>> anlammda k1ptice oldugunu soylemi§tir. Miicahid bu
nun Arap dilinde. oldugunu ve ~ag1rma fiilini ifade ettigini sayler. Bu
hari ikrime'nin Havran dilinde «gelsene)) anlammda oldugunu soyle
digini nakleder. Buhari bunu bu §ekliyle muallak · olarak rivayetle zik
retrni§tir. imam Ebu Ca'fer ibn Cerir ise miisned olarak §Ciyle rivayet 
ed.er: Bana Ahmed ibn Siiheyl el-Vas1ti'nin .. . ibn Abbas'm kOlesi ij{
rime'den: «Sana soyliiyorum gelsene.>> ayeti hakkmda rivayetine go
re; o, §6yle derni§tir: Haydi gelsene. Bu, Havran dilindedir. Ebu Ubeyd 
Kas1m ibn Sellam der ki : Kisai ( 1.!.\k:. .. :A ) k1raetini hikaye eder ve 
der ki: Bu Havran halkmm dili olup Hicaz halkma ge~mi§tir. Manas1: 
Gel, dir. Ebu Ubeyd der ki : Havran halkmdan ya§ll bir alime sordum 
da bunun bildigi, tamd1g1 dilleri oldugunu anlattl. imam ibn Cerir, 
bir §airin Ali ibn Ebu Talib'e gondermi§ oldugu bir §iirini bu k1raete 
§ali.id olarak getirir. ( ... ) · 

Digerleri ise : Senin ir;in haz1rland1m, anlammda olmak iizere bu
rayt he harfinin kesresi, he harfinden sonra bir hemze ve te harfinin 
zammesi ile ( ~ ) §eklinde okumu§lardir. ibn Abbas, Ebu Abdur
rahman es-Siilemi, Ebu Vail, ikrime ve Katade, bu k1raetin kendiler1n
den rivayet edildigi kimselerdir. Hepsi de burayt «senin ir;in hazirlan
dlm.>> anlarmyla at;Iklami§lardir. i'bn Cerir : Ebu Amr ve Kisai, bu 
k1raeti ho§ kar§Ilamazlardi, der. Abdullah ibn ishak da ouray1 he har
finin fethas1 ve te harfinin kesresi ile ( ~-ii ) §eklinde okumu§tur 
ki bu da garibtir. Biitiin Medine halkmm da ir;lerinde bulundugu di
gerleri ise ; bu kelimeyi he harfinin fethasl ve te harfinin zammesi 
rle ( ~ ) §eklinde okumu§lardir. ( ... ) 

Abdiirrezzak der ki: Bize Sevri'nin .. . ibn Mes'ud'dan rivayetine 
gore; o, §Ciyle derni§tir: Ben karileri i§ittim ve onlann k1raetlerinin 
birbirine yakm oldugunu duydum. Siz, size ogretilen §ekilde okuyu
nuz. Derine dalmaktan ve aynllga dii§mekten sak1mmz. Bu; ancak siz-
den birinin, aym manada alan ( ~ ) ve ( J w . ) demesi gibidir. 
Soma Albdullah buray1 ( .!lh.::.-A ) §eklinde okudu. Ravi Ebu Vail 
dedi ki : Ey Ebu Abdurrahmfm, muhakkak ki baz1 kimseler buray1 
{ ~ ) §eklinde okuyorlar, ne dersin? Abdullah: Ben onu, bana og
retilen ve sevdigim bir §ekilde okuyorum, diye cevab verdi. ibn Cerir 
der ki : Bana ibn Veki'nin ... Ebu Vail'den rivayetine gore; Abdullah: 

I 
( ~~ ) §eklinde okumu§tur. Mesruk ona: Muhakkak ki insan-
lar, buray1 ( ..!lf~:.A ) §eklinde okuyorlar, ne dersin? diye sordu da : 
Beni b1rakm; muhakkak ki ben onu bana okutulan, sevdigim §ekilde 
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okuyorum, dedi. Yine ibn Cerir der ki: Bana Miisenna'nm ... ibn Mes' 
ud'dan rivayetine gore; o, §6yle demi§tir : ( .!.\!.,:_:_:; ) he ve te har
finin fethas1 ile olup biz onu hemzeli okumay1z. 

Digerleri ise buray1 ( .!.\!~ _. ) §eklinde he harfinin kesresi, ye _,. 
harfinin siikunu ve te harfinin zammesi ile okumu§lardlr. Ebu Ubeyde 
Ma'mer ibn Musenna bu kelimenin tesniye, cemi ve miiennes yapll
mayacagml, herkese sadece bu laflzla hitab olunacagml soylemi§tir. 
Bu ifadeye nazaran sadece sonundaki zamirler §U §ekilde degi§tiril-

mektedir: ( .!.\!~ ) , ( .;.\l~ ) , ( lcG ~ ) ' ( rD ~ ) 
( 0fl~ ). 

,.., } ...... ,.,. _, ,. J, \ • -· ...... ~:.. / ....... / 
~\"'""·o:_\\.....,. -";!J\ ......... ...,...~ ":n'.~ fi""'/. \,v.'\"' .~,.:"/')\' .,...., .,;Jo ,.,.,~,.. 
~ ..... ~:>" .:,S.IJ · ~~ ~"~Jv ~~ 1_ ~~.J""~ ~ , , ., '!.- • ....... \ .II' 

®~;(!,(~~~ 
24 - Andolsun ki o, istekli idi. Eger Rabb1n1n biir

haniru gormemi~ olsayd1; o da onu arzu etmi~ gitmi~t~. 
il]te Biz, boylece ondan fenahg1 ve fuh~u bertaraf ettik. 
c;unkii o, ihlasaerdirilmi~ kullanm1zdandi. 

insanlann bu makamdaki sozleri ve ibareleri birbirinden 90k fark
lldir. ibn Cerir ve ba§kalarmm zikretmi§ olduklan ibn Abbas, Miica
hid, Said ibn Ciibeyr ve seleften bir grubun sozleri bu konuda rivayet 
edilenler arasmdad1r. En dogrusunu Allah bilir. Baz1Ian der ki: Yu
suf'un istekli olmasmdan maksad, bunu hatmndan ge9irmesidir. Ni
tekim Begavi, Tahkik ehlinden olan bazilarmdan hikaye etmi§, sonra 
Abdiirrezzak'm Ma'mer kanahyla ... Ebu Hiireyre (r.a.) den rivayet 
ettigi bir hadise burada yer vermi§tir. Bu hadiste Allah Rasulii (s.a.) 
buyurur ki: 

I;}L J.:~ ·~ t: L .. ~ r;~i Gk C;._ J-:~ ~~, lS~ ~:J I~ :~j:; .. ~, J\i 

,;~. (,1~ ·~ t: .. J \~~i\ ~~ ~::. ~ ~~-~:j q_,. ~,.si ;.~~ c;~r-i d;~ 
(.G, 'J~\~\;~f 

"",,.,. . 

Allah Teala §oyle buyurmu§tur: Kulum bir iyilik yapmaya niyet 
ettiginde onu i§lemedigi takdirde onun lehine bir iyilik olarak yaza-

Tefsir, C. VTII F. 254 
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nm. ~ayet i§leyecek olursa; on misli ile yazanm. Eger -o bir kotiiliige 
niyetlenir de onu i§lemezse; bagi§la,nm. Eger i§lerse; onu misli ile ya
zanm. Bu hadis Buharl ve Miislim'in Sahih'lerinde tahric edilmi§ olup, 
bir9ok ·farkh laflzlarla rivayeti vard1r. Ve yukardaki de bunlardan bi
risidir. 

Onu dovmeye niyetlendi, denilmi§tir. Ba§ka bir rivayette : Onu 
zevcesi olamk temenni etmt~ti de denilmi§tir. Yine denilir ki : ccAn·· 
dolsun ki, o istekli idi. Eger Rabbmm biirhamm gormemi§ olsaydL» 
Yani buna niyyet dahi etmemi§tir. Arab dili bak1mmdan bu soz §Up
helidir. Bununla birlikte ibn Cerir ve ba§kalan zikretmi§lerdir. 

Hz. Yusuf'un gordiigii biirhan hakkmda da bir 90k §ey soylenmi§
tir. ibn Abbas, Miicahid, Said ibn Cubeyr, Muhammed ibn Sirin, Ha
san, Katade, Ebu Salih, Dahhak, Muhammed ibn ishak ve ba§kala
rmdan rivayete -gore; o, babas1 Ya'kub (a.s.) un suretini gormti§. Bu 
suretinde Ya'l,{ub (a.s.), parmagm1 1smr halde imi§. Said ibn Ciibeyr' 
den gelen bir rivayete gore §Oyle denilmi§tir : Ya'kub, Yusuf'un gog

·siine vurmu§. ibn Abbas'tan rivayetle Avfi der ki: Efendisinin haya
lini gordii. Muhammed ibn isha~ da baz1larmdan hikaye ederek ooy.: 
le soylemi§tir. Buna gore o (yani Ylisuf'un gormii§ oldugu biirhan) 
kap1ya yakla§mi§ alan efendisi Itfir'in hayalidir. 

. ibn Cerir der ki : Bize Ebu Kiireyb'in .. . Muhammed ibn Ka'b el
Kurazi'den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Yusuf, ba§mi evin ta
vapma kald1rm1§ ve evin duvarmda §U yaz1y1 g6rmii§ : ccZinaya yak
la§maym. Muhakkak ki o, azgmhkt1r. Ve yol olarak da kotiidiir.» (is
ra, 32). Ebu Ma'§er el-Medeni de Muhammed ibn Ka'b'dan bu §ekilde 
rivayet etmi§tir. Abdullah ibn Vehb der ki : Bana Nati' Ibn Yezid'in ... 
·el-Kurazi'den rivayetine gore; o, Yusuf'un gordiigii burhan hakkmda 
§oyle dermi§: Bunlar; Allah'm kitabmdan fig ayettir: ccHalbuki sizin 
iizerinizde koruyucular vard1r.» (infitar, · 10), ccNe yaparsan yap ... 
Mutlaka Biz sizi goriiriiz .. . >> (Yunus, 61), ccHerkesin yaptigm1 gozeten 
Allah ... bir olur mu?>> (Ra'd, 33). Nafi' derki: Ebu H~lal'i Kurazi'nin 
sozuniin bir benzerini soylerken i§ittim. Ancak o dordiincii bir ayet 
olarak: ccZinaya yakla§maym. Muhakkak ki o, azgmhktlr. Ve yol ola
rak da kotiidiir.>> (isra, 32). ayetini de eklemi§tir. Evzai der ki : Ken
disini bundan men'e"den Allah'm kitabmdan bir ayeti duvarda gormu~
tiir. ibn Cerir der ki: Dogrusu; ,§oyle denilmesidir: Muhakkak ki o 
niyet ettiginden ken~isini men'eden Allah'm ayetlerinden bir §ey gor
mii§tiir. Bunun Ya'kub'un sureti olmas1, krahn (veya bir melegin) su
reti olmas1, kendisini bundan men'eden yaz1Im1§ bir §eyi gormii§ ol
masi caizdir. Bunlardan bidnin ta'yin edilmesine kesin bir delil yok-
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tur. Dogru olan, Allah Teala'mn buyurmu§ oldugu ve~hile .mutlak ola
rak' birakilmasl<ilr. 

Allah Teala buyurur ki : «i§te Biz, bOylece ondan fenah~ ve fuh
§U bertaraf ettik.» i<;inde bulundugu durumdan onu ~eviren bir bur
ham ona nas1l gostermi§sek aym §ekilde onu buttin i§leriride fuhu§
tan ve kotfilukten temizlemi§izdir. <<Qiinkti o, ihlasa erdirilmi§, se<;il
mi§, temizlenmi§ ve en hay1rh kullanmizdandL» Allah'm salat1 ve se
lami onun fizerine olsun. 

----- i Z A HI -----

Bu ayet, incelenmesi gereken ~ok muhim ayetlerdendir. Burada 
~oZiilmesi gereken birka~ problem vard1r: 

Birinci Mes'ele: Yusuf (a.s.) tan herhangi bir gunah sad1r olmu§ 
mudur, olmam~ m1d1r? Bu konuda iki gorti§ vardlr : 

Birinci Gorfi§: YU.Suf (a.s.) fuh§a meyletmi§tir. Vahidi, el-Basit 
adh kitabda §6yle d1yor : ilimlerine i'timad edilen, rivayetleri kabul 
edilen tefsircilerin gorii§une gore YU.Suf (a.s.}. da kadma iyice meylet
mi§, bir erkegin kansl.na yakla§tlgi ol<;fide ona yakla§IDI§tlr. Ancak, 
Rabbmm btirhamm gorunce, btittin arzusu kaybolup gitmi§tir. Ca'fer 
Sad1k'm Ali (r.a.) den rivayet ettigine gore; kadm Yusuf'u, o da ka
dlm arzu etmi§," Yusuf'un arzrulamas1, u<;kurunu (ifade aym) <;ozmek 
isteme noktasma kadar varmi§tlr. ibn Abbas (r.a.) m bir rivayetine 
gore de YU.Suf, kesesini ~ozmti§ ve kotfiltik noktasma kadar gelmi§tir. 
Yine aym zatm bir ~ka rivayetine gore; YU.Suf (a.s.) kadmm online 
oturmu§, elbiselerini ~1karm1§tlr. Vahidi daha ileri giderek bu babta 
hi~ de faydasl olmayan bir taklm sozler soylemektedir. Ancak bu zat, 
gorii§tinu dogmlayan ne bir ayet, ne bir sahih hadis zikretmi§, ne de 
o faydas1z sozlerine ,dikkatle bakllml§tlr. Rivayete gore YU.Suf (a.s.) : 
Bu benim kendisine gormeden hainlik etmedigimi... deyince, Cebra
il (a.s.) : Meylettigin zamanda nn? ,demi§, bunun uzerine o da: «Nef
simi temize <;Ikaramam» diye kar§Il!k vermi§tir. Vahidi devamla §Oy
le diyor: Bu fiili YU.Suf'a isnad ederiler; peygamberlerin hukukunu, 
Allah katmdaki derecelerini bunu isnad etmeyenlerden daha iyi bili
yorlardL 

ikinci Goru§: Yusuf (a.s.) bOyle haram fiilden, yasak yonelme
den temizdir. Bu gorti§, mufessir ve kelamcllann muhakkiklerlnin go
rfi§fidtir. Bizim g-Orti§iimfiz de budur. 

iyi bil ki: Peygamberlerin gunahs1z olduguna delalet eden delil-
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ler goktur. Biz bunlan Bakara suresinde Hz. Adem (a.s.) . in k1ssas1m 
anlatlrken uzunca bahis konusu · ettik. Burada onlan tekrara girme
den birka\! noktaYJ. ifade etmek isteriz : 

Birinci delil : Zina, biiyiik giinahlann en kOtillerindendir. Keza 
emanete h1yanet etmek de ag1r giinahlardand1r. Aynca biiyiik bir iyi
lige, bOyle algakllk ve namussuzlukla kar§lllk vermek yine ag1r gii
nahlardandlr. ~imdi bir gocuk dii§iinelim. Bir kimsenin evinde biiyii
siin, gocuklugundan gengligine kadar kimseyi rahats1z etmesin, namu
sunu korusun da sonra kendisine boyle biiyiik iyilikler yapan kimse
ye en girkin kotiiliigu yapmaya yeltensin. Bu girkin bir §eydir. 

i§te bunun gibi, YU.Suf (a.s.) a nisbet edilen bu giinah yukanda
ki dort \!irkinligin hepsini ta§1maktad1r. Boyle bir ·giinah; en giinah
kar, en haYJ.rslz bir kimseye nisbet edilse kabul etmeyecektir. Hal bOy
le o~duguna gore, bOyle mucizeli bir peygambere nasll isnact edilebi
lir? Sonra Yiice Allah, bir ba§ka yerde : «i§te Biz, b6ylece ondan fe
nallgl ve fuh§u bertaraf ettik.)) buyurmaktad1r ki bu da, kotiiliik ve 
fuh§un ondan uzakla§tlnld1gma delalet eder. ~iiphe yok ki kendisine 
isnad ·edilen bu giinah, fuhu§larm en kotiisii ve ·girkinidir. Boyle en 
girkin bir kotiiliigii i§ledigi halde, Allah'm onun kotiiliikten uzak ol
duguna §ahidlik etmesi nas1l uygun olabilir? Aym ayet bizim gorii
§iirhiize bir ba§ka ag1dan yine delalet etmektedir. Qiinkii biz diyoruz 
.ki: Bir an igin bu ayetin, onun bu giinah1 i§lemedigine delalet etme
digini kabul edelim. Ancak bu ayet, biiyiik bir ovgii ifade etmektedir. 
Fakat biiyiik bir giinah i§ledigini hikaye ettigi bir kimseyi, hemen bu 
hikayenin pe§inden aym kimseyi en biiyiik bir ovgii ile ovmek Allah' 
m hikmetine yakl§maz. Bu baz1 kullanm en \!irkin giinah ve i§lerle 
suglayan bir padi§ahm bunun hemen pe§inden onlan biiyiik bir sita
yi§le anmasma benzer. Bu durum cidden · yad1rganacak bir durumdur. 

U\!iincii Gorii§ : Peygamberler kendilerinden bir siirgme, bir ya
mlma sad1r oldugu zaman onu <;ok biiyiik goriir, hemen pi§man olur 
ve tevbe ederler. Eger YU.Suf (a.s.) burada bOyle biiyiik bir giinaha 
yonelmi§ olsayd1, tevbe ve istigfar etmemesi imkans1zd1. ~ayet tevbe 
etmi§ olsayd1, Yiice Allah onu da haber verirdi. Boyle bir §ey nakle
dilmedigine gore; Yusuf (a.s.), bu olayda herhangi bir giinah ~le
memi§tir. 

Dordiincii Go~: Bu olayla alakas1 olan herkes, YU.Suf (a.s.) un 
su<;suz olduguna §ahidlik etmektedirler. 

Bu olayla alakas1 olanlar; Yusuf (a.s.), kadm, kocas1, diger ka
dmlar, §ahidler, Cenab-1 Allah ve iblis'tir. Durum bOyle olduguna go
re, bu noktada miisliimamn bir tereddiid g6stermesi i<;in herhangi bir 
sebep kalmamaktad1r. Soziin buras1m biraz izah edelim. Yusuf (a.s.) 

y 

g' 

d 
zi 
dl 
rl 
II 

d 
g 
I'l 

n 
d 
II 

a; 
y , 

a. 
Sl 

b 
§I 

d 
Sl 

e: 
Sl 

u 
§I 

0 

k 

e 
n 

s 
D 

z 



Yfrsuf, 24) HADlsLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSIRi 4053 
---------------------------- -----------------------
giinahs1z oldugunu kendisi soyliiyor. Bu konu ayette, «0, beni ken
disine ram etmek istedi.» ~eklinde ifade ediliyor. Aync~;~. «Rabb1m, 
zindan bana bunlarm beni davet ettiKlerinden daha iyldir.» demesi 
de bunu ifade etmektedir. Kadm itiraf etmekte, «Ben onu kendime 
ram etmek istedim, . ama o, iffetinden sakmdL» demekte, «§imdi hak 
meydana ~1ktl. Ben onun nefsinden istedim. ~iiphesiz o, dogrulardan
d1r.» diye itirat etmektedir. Kadmm kocas1 da Yusuf'un su~sliz oldu
gunu kabul etmekte, «Dogrusu bu, sizin tuzagm1zdand1r, siz kadmla
rm tuzag1 biiyiiktiir. YU.Suf; sen bundan vazge~. Ey kadm sen de gii
nahmm bag1§lanmasm1 dile.» demektedir. ~ahidlerden birincisi «Ka
dmm ailesinden biri de §6yle §ahidlik etti: Eger gomlegi onden y1rt1l
m1§Sa; o (kadm) dogru soylemi§tir. Bu (Yusuf) ise yalanc1lardand1r.» 
ayetinde ifade edilirken, ikincisi de «I§te Biz, ooylece ondan fenahg1 
ve fuh§U bertaraf ettik. Qiinkii o, ihlasa erdirilmi§ kullanrmzdandL» 
ayetinde belirtilen Allah'm §ahidlik etmesidir. Bu ayette Allah, Yu
suf'un temiz olduguna dort kez §ehadet ediyor : 

1) «Kotiiliigii ondan uzakla§tlrmak i~in ... » ciimlesi ile. 
2) «FUh§U» kelimesi ile. 
3) «0, bizim kullanm1zdand1» kayd1 ile. 
4). «Ihlasa erdirilmi§» kelimesi ile ... Bu kelime onun kendisine 

isnad edilen giinahdan uzak olduguna en a~1k bir §ekilde delruet eden 
bir delildir. ~eytan da onun temizligine §ahidlik etmektedir. Qiinkii 
§eytan; · «ihlasa erdirilen kullann haric; onlarm hepsini sapt1racag1m)) 
demekte, ihlasa erdirilenleri sapt1ramayacagm1 itirat etmektedir. Yu
suf da ihlasa erdirilenlerdendi. Zira Cenab-1 Allah: «'Qiinkii o, ihlasa 
erdirilmi§ kullanm1zdand1.» buyurmu§tur. l§te boylece §eytan da onu 
sapt1ramad1gm1, dogruluktan ay1ramad1gm1 itiraf etmektedir. Bu nok
tada diyoruz ki: YU.Suf (a.s.) a bu ~irkinligi isnad eden cahiller, eger 
§eytana uyanlardari. iseler onun §ahidligini, eger Allah'm dinine tabi 
olaillardan iseler O'nun §ahidligini kabul etsinler. 

(. ....... .......... ) 
Bu bilgilerden. sonra deriz ki: Bu ayetin zahiri manasmda iki ma

kam vard1r: 
Birinci makam: Biz, Yusuf (a.s.) un kadma meylettigini kabul 

etmiyoruz. Qiinkii cenab-1 Allah : «Eger Rabbmm biirhamm gorme
. mi§ olsaydl; o da onu arzu etmi§ gitmi§ti.Jl buyurmaktad1r. 

(. ................. ) . 
ikinci makam : Bir an i~in meyletmenin vaki' oldugunu kabul · et

sek bile, bunu zahiri . manasma hamletmek miimkiin degildir. Qiinkii 
meyletmek, kasdetmek manasma olup kadma yonelmi§ olamaz. Ba
Z1lan kadma fuhu§ i~in 'meylettigin.i iddia ediyorlar. Biz bu kelime ic;in 
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ba§ka bilgiler oldugunu goriiyoruz. Bunu birka~ tarzda izah edelim: 
Birinci vecih: Yusuf (a.s.) kad1m kendinden uzakla§tlrmaya, 

onun bu kotii fiili i§lemesine mani olmaya meylettirrni§tir. <;iinkii 
meyletme, kasdetme manasmad1r. Bu fiili kadm i§lemi§ olursa, zevk 
ve eglenceyi kasdetmi§ olur. insanlara gonderilen bir peygambere is
nad edildigi zaman ise giinahkan giinahtan men'etmeye, iyiligi · em
redip kotiiliikten sakmd1rmaya niyet etmek manasma gelir. 

Denebilir ki : Bu takdirde «0, Rabbmm biirhanm1 gormemi§ ol
saydL» ayetinm bir faydas1 kalmaz. 

Biz deriz ki : Aksine, en biiyiik fayda bu takdirde goriiliir. Bunu 
iki a~1dan a~1klaya1Im: · 

a) Cenab-1 Allah Yusuf'a; eger onu savmaya meylederse, kad1-
mn kendisini oldiirecegini veya oldiiriilmesi i~in emir verecegini bil
dirnii·§, nefsini korumak i~in herhangi 'bir vurma fiiline tevessiil etme
menin, kendisini Oliimden korumak i\!in daha giivenli bir yol olacag1-
m belirtmi§tir. 

'b) Eger Yusuf (a.s.) onu kendinden uzakla§tlrmak i~in vursay
d1, icabmda kadm kendisine ili§ecek, gomlegi onden ytrtllacakti. Ve 
Cenab-1 Allah, §ahidin yapacag1 §ahidligi ve muhtevasm1 biliyordu. i§
te bu rrianay1 ana oildirdi. i§te 0 da kadm1 kendinden uzakla§tirmak-

. la me§gul olmaytp ondan ka~t1. Nihayet §ahidin yapt1g1 §ahidlik ken-
disi i~in bir delil, su~uzluguna dair bir beraet oldu. · 

ikinci vecih : Ayette ge~en «meyletme» fiili, §ehvet ile tefsir olu
nabilir. Bu, yaygm dilde ~ok kullamllr. insan ho§una gitmeyen, arzu 
etmedigi bir §ey i~in; bu beni ilgilendirmiyor, der. Cenab-1 A11ah da 
Yusuf'un §ehvetini (istegini, arzusunu) meyil olarak ta'bir etmi§tir. 
Ayetin manas1; kadm onu, o da. kadm1 arzu etti. Eger Rabbmm biir
hamm gormeseydi o i§ meydana gelecekti, §eklindedir. 

U~iincii vecih: «Meyletmek» kelimesi, i~inden ge~irmek manas1-
na da gelebilir. <;iinkii giizel bir kadm siislenip de gen~ ve gii~lii bir . 
erkek i~in haz1rland1g1 zaman; mutlaka hikmetle bedeni §ehvet, ne
fisle ak1l arasmda ~eki§me ve kavga olacaktir. Bazan f1trat ve §eh
vet duygusu gii~lii olacak, bazan da ak1l ve hikmet duygusu. Oyle 
ise meyletme, ta'bii cazibelerden ibarettir. Biirhan ise, kulluk cazibe
lerindendir. Bunu §U misalle a~1klaya1Im : Yazm oru~ tutan dindar 
bir insan dii§iinelim. Bu adam soguk suyu gordiigii zaman f1trat1 onu 
su i~meye iter. Fakat dini ve dindar1Ig1 buna mani olur. Bu hal giina
hm i§lendigine delalet etmez. 0 halde bizim gorii§iimiiziin dogru ol
dugu net bir §ekilde goriilmektedir. Vahidi'nin elinde sadece oviinme 
ve miifessirlerin ismini saymaktan ba§ka bir §ey kalmam1§tlr. 

Ha§viyye'den biri Hz. Peygamber (a.s.) in: ibrahim (a.s.) in ii~ 
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defa yalan soyledigini, haber verdigini soyledi. Ben de ona bu gi'bi ha
berleri kabul etmemenin en iyi olacagm1 soyledim. 0, eger bu haberi 
kabul etmezsek ravileri yalanc1 saymi§ olacag1z, dedi. Ona ceva'ben, 
ey miskin, dedim, bu haberi kabul edersek ibrahim ( a.s.) in yalanc1 
olduguna hiikmetmi§ olacag1z. Eger kabul etmezsek ravilerin yalan 
soyledigine hiikmetmek zorunda kalacag1z. ~iiphe yok ki ibrahim 
( a.s.) i yalandan korumak, 0 bir taklm cahilleri korumaktan daha 
miihimdir. 

~imdi Vahidi'ye soruyoruz : Bu naklettigimiz gorii§leri o miifes
sirlerden rivayet eden kimseleritl, dogru veya yanh§ oldugunu bize kim 
garanti edebilir? 

ikinci Mes'ele : Ayette ge~en biirhamn ne olduguna dairdir. Pey
gamberlerin ma'sum oldugunu kabul eden muhaklnklar; bu biirhan 
gormeyi birka~ tarzda tefsir . etmi§lerdir : 

1) Bu, Allah Teala'mn zinamn haram kllmniasma dair bir delili, 
zinaya terettiib eden cezad1r, demi§lerdir. 

2) Cenab-1 Allah, peygamberlerin nefisledni kotii ahlaktan te
mizlemi§tir. Hatta kendisine bagh olan nefisleri de temizlemi§tir. i§
te biirhan gormekten, murad, bu ahlakm olmas1, onlan kotiiliige yo
nelmekten ahkoyacak halleri habrlatmaktlr, demi§lerdir. 

3) Yusuf (a.s.), tavanda ccZinaya yakla§maym. ~iiphesdz ki o bir 
fuhu§ ve ~ok kotii bir yoldur.» (isra, 32) kavlinin yaz1h oldugunu g6r
mii§tiir ki, i§te biirhan budur. 

4) Bu biirhan, kotiiliikleri i§lemeye mani olan 'peygamberliktir. 
<;iinkii peygamberler, halk1 ~irkinlik ve al~akhklardan men'etmek i~in 
gonderilmi§lerdir. Eger onlar, insanlan kotUiiiklerden men'etseler de 
sonra kendileri onun en ~irkin ve en kabasm1 yapsalard1, ccEy iman 
edenler, ni~in yapmayacag1mz §eyi soyliiyorsunuz? Yapmayacagm1z 
§eyi s6ylemeniz, Allah katmda §iddetli bir bugza sebep olur.>> (Saf, 2-
3) ayetinin kapsamma girer1erdi. Aynca Yiice Allah bu tiir davram§
lan, ccSiz; insanlara iyiligi emreder de, kendinizi unutur musunuz?» 
(Bakara, 44) buyurarak k1myor. Yahudiler i~in ay1p olan bir §ey, mu
cize He desteklenmi§ olan bir peygambere nas11 nisbet edilebilir? 

Yfumf (a.s.) a bu giinah1 nisbet edenler, ayette ge~en ccbiirhan» 
kelimesini tefsir sadedinde baz1 §eyler zikrediyorlar: · 

· 1) Diyorlar ki: Kadm, evin 'bir k6§esinde bulunan inci ve mer
canla siislenmi§ olan bir puta gitmi§, onu bir elbise ile ortmii§tiir. Bu
nu goren Yusuf ni~in bOyle yapbg1m sorunca; kadm tannmm beni 
giinah i§lerken gormesinden utamnm, demi§tir. Bunun iizerine Yu
suf da; Sen akh ermeyen ve duymayan bir puttan utamyorsun da ben 
herkesin yaptlgmdan haberdar olan Allah'Imdan neden utanmaya-
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y1m. Vallahi bOyle bir i§i asla yapmam, demi§tir. Bu gruptakiler i§te 
bunun burbfm oldugunu soyluyorlar. 

2) i'bn Abbas (r.a.) dan 'bir rivayet naklediyorlar. Buna gore 
Ya'kub (a.s.) ogluna, ellerini ISlrmi~ olarak goriinmii§ ve: Peygam
berler zumresinde yaz11l oldugun halde gunahkarlann i§ini mi i§li
yorsun? demi§, Yusuf (a.s.) da ondan utanmi§tlr .. Bu goru§ aym za
manda ikrime, Mucahid, Hasan, Said ibn Cubeyr, Katade, Dahhak, 
Mukatil ve ~bn Sirin'in goru§udur. Said ibn C'ubeyr aynca §U rivaye
·ti de nakletmektedir: Ya'kub ona gorunmli§ ve gogsune vurmu§tur. 
Ve Yusuf'un §ehveti parmaklarmdan c;1k~, gitmi§tir. 

3) Diyorlar ki: 0 , semadan bir ses i§itmi§tir. Bu ses ona: Ey 
Ya'kub'un oglu, zina edip de tuyu dokillen bir ku§ gibi alma, demi§tir. 

4) ibn Abbas (r.a.) dan bir ba§ka rivayet naklediyorlar : Yu
suf, babas1 Ya'kub'u gormekle bu glinahtan uzakla§amann§. Bunun 
uzerine Cebrail onu itmi§ ve butiin §ehveti zail olmu§. 

Bunlan nakleden Vahidi ovunerek; bu zikrettiklerimiz, ayetin ini
§ine tamk olan te'vil ehli tefsir imamlannm sozudur, diyor. Ona diyo
ruz ki : Sen bize bu oviinmelerden ba§ka bir §ey getirmiyorsun. Huc
cet ve delil -nerede? Keza bir §ey uzerine delalet eden delillerin. pe§pe
§e gelmesi mumkundur. Aslmda Yusuf · (a.s.), asli delillere gore zina
dan c;ekinmi§ idi. Bu maniler de eklenince, engellenme ve c;ekinme da
ha tam ve guc;lu oldu. Tuhaftlr ki onlar, Hz. Peygamber (a.s.) in oda
smda bir kOpek yavrusunun girerek orac1kta k1sa bir sure durdugunu, 
bunun uzerine Cebrail'in kirk gun oraya girmekten kac;md1g1m, nak
lediyorlar, sonra kalk1p Yusuf'un boyle bir gunah i§lemesi amnda onun 
oraya girdigini, Cebrail orada bulunmasma ragmen Yusuf'un o c;irkin 
fiili b1rakmad1gmi iddia ediyorlar. Halbuki en gunahkar, en inkarc1 
bir insan bile, bir buyuk glinah i§ledigi anda ic;eriye dindar bir kimse 
girse ondan utamr, b1ralnp kac;ar. Diyorlar ki; o anda Yusuf (a.s. ) , 
babas1 Ya'kub (a.s.) U gormU§. 0 zat parmaklanm IsmyormU§. Yu
suf _buna ald1rmam1§ sonra Cebrail (a.s.) girmi§, yine b1rakmam1§. Bu
nun uzerine Cebrail onu itmi§mi§. Allah bizi bOylesi sap1tma ve sac;
malamadan muhataza buyursun. · 

Uc;uncu Mes'ele : ( .. ,_11 ) «KotUIUkn ve ( l..!.>..AJI ) «fuhu§ 
kelimelerinin manalanna dairdir. Bunlann manasmda b1rkac; gorii§ 
vardir: 

a) '='""'I ) «KotUlukn elle i§lenen sue;, ( ~-~1 ) ise zina-
d1r. 

b) '='""'I ccKotUluk» opmek, §ehvetle bakmak gibi zinanm 
ha.zirlayicisl §eylerdir~ ( ,.l..!.>..AJI ) ise zinad1r. Ayette ge-c;en ( ~;JI) 
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kelimesi ise; dinlerinde Allah i<;in samimi olanlar, Allah'm kotiihik
lerden korudugu kimseler, ibrahim (a.s.) in nesli manalarma gelebi
lir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gay'b, XVIII, 114-121) 

-----oOo 

25 - ikisi de kap1ya ko!?tular. Kadrn, onun gomlegi
ni arkas1ndan boylu boyunca y1rtt1. Kap1n1n yan1nda 
efendisine rast geldiler. Kad1n dedi ki : Ailene kotuluk et
mek isteyenin cezas1; zindana atllmaktan veya ac1kh bir 
azabdan ~ka ne olabilir? 

26 - Dedi ki: 0, beni kendisine ram etmek istedi. 
Kad1n1n ailesinden biri de !?ehadet etti : Eger gomlegi on
den yrrtllmi§Sa; o (kadin) dogru soylemi!?tir. Bu (Yusuf) 
ise yalancilardandir. 

27 - Eger gomlegi arkadan YirtiliDI!?sa, o (kadin) 
yalan soylemi!?tir, bu (Yusuf) ise dogru soyleyendir. 

28 - Gomleginin arkadan yirtllmi!? oldugunu go
runce; (kadlnin kocas1J dedi ki: Dogrusu bu, sizin tuzag1-
n1zdandrr, siz kad1nlann tuzag1 buyuktilr. 

29 - Yusuf; sen buntian vazgec;. Ey kad1n; sen de 
gunahirun bagi!?lanmasini dile. <;unku sen gerc;ekten suc;
lulardan oldun. 
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Yftsuf'un Gomlegi Yui.Ibyor 

Allah Teala, onlarm (Yusuf ile Aziz'in kansmm) kapiYa dogru 
ko§arak <;Ikhklan hali haber veriyor. Yusuf ka91yor, kadm ise onu eve 
geri dondurmek i9in pe§inden gidiyordu. i§te bu esnada kadm ona ye
t'i§mi§, arkasmdan gomlegini tutmu§ ve boydan boya yirtltli§tl. GOm
legin uzerinden di.i§ttigti de soylenir. Yusuf kagmaya devam etmi§, ka
dm da pe§inden. Kapmm yamnda kadmm kocas1 ile kar§Ila§mi§lar. 
i '§te bu s1rada kadm, hilesi ile iginde bulundugu durumdan Siynllver
mi§ ve kendini temize g1kanp Yusuf'a iftira ederek kocasma §Oyle de
mi§ : Ailenize z'ina ile kottiltik etmek isteyenin cezas1; zindana ahl-

. maktan veya acihci bir §ekilde dovmek suretiyle ac1kh bir ~zabdan 
ba§ka ne olabilir? i§te o zaman Yusuf (a.s.), Hakk'tan medet aran'li§, 
kadmm kendisine atmi§ oldugu hiyanet su9undan kendini temize <;1-
kararak dogru bir §ekilde: «0, . beni kendisine ram etmek istedin, di
yerek kadmm pe§ine dti§ttigtinu, kendine gektigini ve gomlegini Yirt
tlgmi anlatmi§tlr. Kadmm ailesinden biri de §ehadet etti ki : Eger 
gomlegi onden Yirhlmi§sa; kadm Yusuf'un, onu kendine ram etmek 
istedigine dair soztinde gogru soylemi'§tir. Zira gagira:tf. Yusuf, ona kar
§1 direnen de kadm ise; bu durumda kadmm onu gogstinden itmi§ ve 
gomlegini onden Yirtmi§ olmas1 gerekir. Eger boyle ise kad1mn sozu 
dogrudur. <<Eger gomlegi arkadan Yirtllmi§sa; kadm yalan soylemi§
tir, Yusuf ise dogru soyleyendir.» Ve ger9ekten vuku bulan da 'bOyle
dir. Yusuf kadmdan kag1p kadm onun pe§inden ko§arak gomleginin 
arkasmdan · onu geri gevirmek tizere tuttugunda, gomlel?;ini arkasm
dan yirtmi§tl. 

Kadmm ailesinden olan bu §ahid hakkmda ihtilat edilmi§tlr : Bu 
§ahid ktigtik mu yoksa buytik miidtir? Burada seleften iki gorti§ riva
yet edilmi§tir. Abdtirrezzak der ki : Bize israil'in ... ibn Abbas'tan ri
vayetine gore; «Kadmm ailesinden biri de §ehadet etti.>> ayeti hakkm
da: 0, sakalhyd1, demi§tir. Sevri ise Cabir kanallyla ... ibn Abbas'tan 
rivayetle onun, kralm yakm adamlarmdan birisi oldugunu soyler. Mu
cahid, ikrime, Hasan, Katade, Stiddi ve Muhammed ibn ishak; onun 
bir erkek oldugunu soylerler. Zeyd ibn Eslem ve Suddi; onun, kadmm 
amcas1 oldugunu soylemi§lerdir. ibn Abbas onun, kralm has -adamla
rmdan biri oldugunu sayler. Ibn ishftk; Ztileyha'nm, kral Reyyan ibn 
el-Velid'in k1z karde§inin k1zi oldugunu zikreder. Avfi, ibn Abbas'm, 

. «Kadmm ailesinden biri de §ehadet etti.>> ayeti hakkmda §Oyle dedi
gini nakleder: Be§ikte bir gocuk idi. Ebu Hureyre, Hilal ibn Yesar, Ha
san, Said ibn Ctibeyr ve Dahhak ibn Muzahim'den onun, evde bir 90-
cuk oldugu rivayet edilmi§tir ki, ibn Cerir bu gorti§ii · tercih etmi§tir. 
Bu hususta merfu' bir de hadis varid olmu§tur ki ibn Cerir §oyle der: 
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Bize Hasan ibn Muhammed'in ... i'lm Abbas'tan, onun da Hz. Peygam
ber (s.a.) den rivayetine gore o : Kiic;iik olduklan halde dort ki§i ko
nu§IDU§tur ... buyurmu§ ve onlar arasmda Yusuf'un §ahidini de zik
retmi§tir. Hadisi ba§kalan da Hammad ibn Seleme kanahyla ... ibn 
Abbas'tan rivayet etmi§lerdir. Buna gore; o, §i:iyle demi§tir : Kiic;iik ol
duklan halde dart ki§i konU§mU§tur: Bunlar; Firavun'un k1z1 Ma§i
ta'nm oglu, Yusuf'un §ahidi, Ciireyc'in arkada§I ve isa ibn Meryem'
dir. Leys ibn Eslem ise Miicahid'den naklen: 0, Allah'm emrinden 
olup, insan cinsinden degildi, der. Ancak bu, garib bir si:izdiir. 

Allah Teala: «Gomleginin arkadan yirtllmi§ oldugunu goriince ... » 
buyurur ki; kadmm kocas1, Yusuf'un dogru; kadmm da Hz. Yusuf'a 
attlg1 iftirada yalanc1 oldugunu anlaymca: Dogrusu bu, sizin tuzagi
ruzdandir. Bu gencin 1rzma atmi§ oldugun §U c;amur ve iftira, sizin tu
zaklanruz ciimlesindendir. Siz kadmlann tuzag1 biiyiiktiir, demi§tir. 
Sonra Aziz, YU.Suf (a.s.) a, olanlan gizlemesini emrederek §6yle demi§
tir: «Ey Ylisuf, sen bundan vazgec;. (Bu sayfay1 kapat ve kimseye an
latma.) Ey kadm; sen de giinahmm bagi§lanmasmi dile.» Adam kan
sma bOyle s6ylemi§tir. Zira o yumu§ak huylu, yumu§ak tabiath biri
siydi. Veya onu ma'zur gormii§tii. Kocas1 ona: Sen de giinamrun ba
jp§lanmasmi dile, sen bu gene; hakkmda ki:itiiltik dli~iindiin, sonra suc;
suz oldugu halde ona iftira ettin. i§te meydana gelen bu giinahlan
run bagi§lanmasmi dile. Qiinkii sen gerc;ekten · suc;lulardan oldun, de
mi§tir. 

iZAHI -----

YU.Suf (a.s.), ondan once kap1ya yeti§ti ve . g1kmak istedi. Kadm 
ise pe§inden kO§uyordu. Ona yeti§emedi, ancak gomleginin arkasm1 
yakalayabildi ve onu yukandan a§agiya c;ekip Yirtti. i§te bu esnada 
kadmm kocas1 g1kageldi. «Kapmm yanmda efendisine · rast geldiler.n 
ciimlesi, bu noktaya temas ediyor. Yani kadmm kocas1 denmek isteni
yor. Ayette efendileri degil de efendisi denmesinin sebebi, Yusuf (a.s.) 
un hakikatta adamm kOlesi olmaYI§ldir. Bu durum kar§ISmda kadm 
korkmu§ · ve Yusuf'a iftira etmek ic;in daha c;abuk davranmi§tlr. Ve 
«Ailene kotiiliik etmek isteyenin cezas1; zindana atllmaktan veya acik
h bir_ azabdan ba§ka ne olabilir?» demi§tir. Bu ayette birka~ niikte 
vanhr: 

1) Buradaki ( l.. ) edatl, olumsuzluk ve istifham ic;in olabilir. 
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2) Kadmm YU.suf'a olan biiyiik a§kl, onu bu noktada iki onemli 
incelige riayet etmeye etmi§tir : · 

a) Once hapsedilmekten, sonra da i§kenceden bahsetmi§tir. Zira 
seven bir insan sevdiginin cammn . yanmasma <;ali§maz. 

b) YU.suf'a mutlaka bu iki §Iktan biriyle muamele edilmesi ge
rektigini soylememi§, sevdigini ac1 ve kotiiliikler soyleyerek incitmek
ten korumak i<;in umumi bir ifade kullanrni§tlr. Keza, <<hapsolunma
Sl» demi§tir. Bu tarz ifade ise bir-iki giinliik bir hapsi kapsar. 

Devamh hapis bu tarzda ifade edilmez. Bunun ic;in <<Hapsolunan
lardan olmas1 gerekir.» denir. Nitekim Kur'an'm haber verdigine gore. 
Firavun Hz. MU.sa (a.s.) y1 tehdid ederken, <<Andolsun ki benden ba§· 
ka bir tann edinirsen seni mutlaka zindana atllanlardan yaparrm. • 
(§uara, 29) demi§tir. 
. 3) Kadm Yusuf (a.s.) un genc;liginin dorugunda, kuvvetin ke-

- malinde ve §ehvetin son noktalannda olmasma ragmen bOyle bir iste
ge uymad1gm1 goriince; onun temizligi ve safllg1 konusunda ta§Idig, 
inanc1 artmi§, bana kotiiliik yapmak istedi, demekten utanml§, ona 
a<;Ik<;a iftira edememi§ bOyle bir ta'riz ile yetinmi§tir. ~imdi dikka 
edelim: ~u kadm ona boyle bir iftirada bulunmaya vicdam miisaade 
etmiyor da, §U Ha:§viyye taifesi mi dart bin seneye yakm bir zaman
dan · sonra onu bu c;irkin giinahla itham edebiliyorlar. -

4) YU.suf (a.s.) ona vurmak ve kendini boylece ondan korumax 
istemi§tir. Kadm bu durumu, kendine gore bir kotiiliik olarak teiakki 
ediyordu. Onun i<;in, kadmm «'Senin ailene kotiiliik etmek . isteyenin 
cezas1 ne olabilir?n sozii, ta'riz kabilindendir. ic;inden onun kendini sa
vunmasim isterken, dl§ goriinii§iiyle onun kendisine uygunsuz bir §ey 
yapmak istedigini soyliiyordu. 

i§te kadm, bOyle deyip de Yusuf'un namusunu lekeleyince, o da 
bu iftiray1 reddetmek zorunda ka;ld1 ve <<0, beni kendisine ram etmek 
istedi» dedi. Goriiliiyor ki Yusuf (a.s.), ilk ba§tan kad1mn suc;unu a91-
ga vurmami§, ancak, can ve namusuna sata§Ild1gm1 goriince durumu 
ac;Iklarni§tir. 

YU.suf (a.s.) un dogru oldugunu gosteren bir<;ok i§aret vard1r: 
1) Bilindigi "Qzere YU.suf, onlann kolesiydi. Bir kale ise bu dere

ceye kadar efendisine yakm olamaz. 
2) Onlar, YU.suf'un di§an c;1kmak ic;in kap1ya dogru h1zla ko§tU

gunu gormii§lerdi. Bir kadm1 isteyen bir kimse evden bu §ekilde c;lk
maz. 

3) Kadmm son derece siislenmi§ oldugunu gordiiler. Oysa Yu
suf'ta herhangi bir siislenme izi yoktu. 0 halde bu c;irkin harekete ka
dmm tevessiil etmi§ oldugunu dii§iinmek daha dogru olmahyd1. 
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4) Yusuf'u YJ.llardan 'beri tamyorlardi. Onda o giine kadar ooy

.e kotii bir fiile miisait bir hal gormemi§lerdi. Bu da onun bu i§i yap
gma dair kesin hiikiim vermelerine mani oluyordu. 

5) Kadin, a~Ik~a Yusuf'un zinaya kalki§tigmi soylemeyip, gizli 
~pakli ve genel bir ifade kullanmi§tlr. Oysa Yusuf, durumu a~1k~ 
:fade etmektedir. Eger Yusuf su~lu olsayd1; boyle a~1k bir ifade ile kar
ISmdakini su~layamazd1. Zira su~lu insan ~ekinir. 

6) Rivayete ·gore; kadinm kocas1 gii~iiz biri oldugu halde, ka
dmda §ehvet belirtileri doruk noktasmdaydi. Onun i~in bu i§i kadmm 
Japmi§ olmas1 daha akla yatkm idi. Bu kotiiliigiin kadm tarafmdan 
..caynakland1gma dair bbylesi belirtiler kar§Ismda adam, Ylisuf'un dog
ru, kadmm yalanc1 oldugunu bildigi i~in utanarak susup kald1. Sonra 
Allah Teala, bu delilleri gii~lendirecek ve Yusuf'un su~suz, kadmm ise 
su~lu oldugunu isbat edecek bir delil g()sterdi. <<Kadmm ailesinden bi
ri de §ehadet etti ... » ayeti bunu gosterir. Bu §llhid konusunda ii~ gO
rii§ vard1r : 

a) Bu §ahid, kadmm amcas1 oglu idi. Bu zat bilgin bir ki§i idi. 
0 anda hiikiimdarla birlikte bulunan amcas1 oglu; i~eri girerken ka
pmm arkasmdan giiriiltiiyii i§ittiklerini, gomlegin y1rtildi~m soyledi. 
Fakat onde 'ka~an hangisiydi bilmiyorlardl. Eger gomlek onden yirtil
mi§sa sen dogru soyliiyorsun, Yusuf yalan soyliiyor. Yok eger arkadan 
YJrtllmi§ ise Ylisuf dogru, sen yalan soyliiyorsun, dedi. Gbmlege bak
tll ~:~.r, arkadan yirtilmi§ti. Bunun iizerine kadmm amcasmm oglu, ka
dma «Dogrusu bu, sizin tuzagm1zdand1r, siz kadmlann tuzag1 biiyiik-
iir.» diye ~lkl§tlktan sonra, Yusuf'a donerek bu konuyu unutmasm1, 

gizlemesini soyledi. Kadma da giinahmdan dolay1 af dilemesini ogiit
ledi. Bu gorii§; biiyiik bir miifessir grubunun gorii§iidiir. 

b) ibn Abbas (r.a.) Said ibn Ciibeyr ve Dahhak'm da 'benimse
mi§ oldugu bu gorii§e gore; bu §ahid, Allah Teala'nm 'b~ikte iken ko
nu§turdugu bir ~ocuk idi. ibn Abbas (r.a.) §Oyle demektedir : DOrt ~o
cuk be§ikte iken konu§tu : Yusuf'un §llhidi, Firavunrun k1z1 ibn Ma
§ita, Meryem'in oglu isa ve rahib Ciric'in arkada§I. Ciibbai birinci go
rii§iin, birka~ noktadan dogru oldugunu soylemektedir : 

1) Eger, <;ocuga bu sozleri Allah soyletmi§ olsayd1; ~ocugun, ka
dmm yalanc1 oldugunu soylemesi kafi olur, bu kesin bir delil te§kil 
ederdi. <;iinkii boyle bir olay, ba§h ba§ma kesin delil te§kil eder. Gbm
legin on ve arkadan Yirtilmasi ise zanni ve zaYJf bir delildir. Binaen
aleyh, bOyle kesin delil varken, onu b1rak1p zanni delile 'ba§vurulma-
Sl dogru degildir. · 

2) «Kadmm ailesinden biri de §ehadet etti.» buyurularak; bu §a
hidligin, kadm hakklnda daha kabule §ayan olmas1 tasarlanmi§tlr. 



4062 iBN KESIR 
------------------~--

(Ciiz: 12; Sure: 12 
t 

Qi.inki.i, kadmm kendi akraba.smm, ona koti.ili.ik ve zarar vermek 1ste
meyecegi a~1ktlr. Bu §ahidin kadmm akrabalanndan oldugunun be
lirtilmesi, bu adamm sozi.ini.i gi.i~lendirmek i~indir. Boyle bir gi.i~len

dirmeye ise, ancak delil zanni oldugu zaman ba§vurulur. ~ayet bu soz, 
be§ikteki ~ocuktan ~lkffil§ olsaydl, zaten bu olay ba§ll ba§ma kesin bir 
delil olurdu. Bu durumda bu ~ocugun kadmm akrabas1 olup olmama
Bl, delile kuvvet kazand1rmaz ve bOyle bir kaydm da manaSl olmazdL 

3) ~ahidlik etti, ifadesi bir terim olarak ancak olaYI bilen ve kav
rayabilen bir kimse i~in kullamlabilir. 

c) Bu; §ahidin, gomlegin kendisi oldugu tarzmdad1r. Mi.icahid 
§i:iyle diyor : Bu §ahid; gomlegin kendisidir, sozi.i ~ok zay1ftlr. Qi.inki.i 
gomlek, bu §ekilde nitelenemez ve herhangi bir kimse ile · akra:bal1g1 
da soz konusu olamaz. Burada §Unu da belirtelim ki; birinci gi:iri.i§ de, 
baz1 itirazlara konu olabilir. Qiinkii mezkur emare, Yusuf'un giinah
siz olduguna kesinlikle delalet etmez. Zira erkek, kadmla birle§mek 
isteyip de kadm buna kar§l k1zrn1§ olahilir ve erkek kac;.:mi§, kadm onu 
kovalami§, vurmak i~in ~ekmi§, boyle kadm suc;.:suz, erkek su~lu olma
sma ragmen, gomlek de arkadan y1rtllrm§ olabilir. Biitiin 'bunlar muh-
temeldir. -

Cevab: Bi.?: a~1klad1k ki, kadmm su~lu oldugunu g6stereil birc;.:ok 
delil vard1r. Bu delili de takviye ve tercih ettirici olmas1 hasebiyle Ha
ve etmi§lerdir. 

Sonra ayetin devammda, ((Onun gomlegini goriince ... » buyrul
maktadlr. Gi:imlegi goren kimse, kadmm kocas1 olabilecegi gibi, o §a
hid de olabilir. Bunda da ihtilaf edilmi§tir. ((DogrUBu bu, sizin tuzagi
mzdandir» yani, senin ((Ailene koti.iliik etmek isteyenin cezas1; ne ola
bilir?)) demen sizin hilelerinizden biridir. ((~i.iphesiz siz kadmlann tu
zagi biiyiikti.ir.» 

Denebilir ki: Allah, insam zaYif olarak Y.aratmi§tlr. Binaenaleyh 
burada, kadmm hilesi nas1l biiyi.ik diye nitelenebiliyor? Sonra bazan 
erkeklerin hilesi, kadmlannkinden fazla olabilir. ... 

Cevab : a) Insamn yaratlll§I; meleklerin, goklerin ve y1ldizlarm 
yaratlli§ma nisbetle zaYif bir yaratlh§tlr. Kadmlarm hilesi de insanla
rm hilesine nisbetle biiyiiktiir. Btirada bir tezad yoktur. 

. b) Bu konuda kadmlarm hile ve tuzaklan, erkeklerinkinden bii
yiiktiir. Ve yine bu konuda onlann hileleri, erke'klerin hilesinden daha 
ziyade iffeti rencide edicidir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XVIII, 
122-124). 
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30 - $ehirde bir tak1m kad1nlar dediler ki : Aziz'in 
kansl delikanhslru kendine ram etmek istiyormu~. sevgi
si bagrm1 yakm1~. Goruyoruz ki o, apac;ak bir sapikhkta
d!r. 

31 - Onlann dedikodulann1 i~itince; onlara haber 
yo~lad1. Onlar ic;in yaslanacak yerler hazrrlad1 ve onlar
dan her birine birer b1c;ak verdi. (Yusuf'a) : C1k kar~Ila~ 
nna, dedi. Hepsi onu gorunce kendisini c;ok buyuttuler. 
Ve elleririi kestiler. Dediler ki : Allah'1 tenzih ederiz. Ha~a 
bu, bir be~er degildir, ancak c;ok ~erefli bir melektir. 

32 - Kad!n dedi ki : i~te beni, onun ic;in ayipladigi
niz budur. Onu kendime ram etmek istedim, ama o iffe
tinden c;ekindi. Eger istedigimi yapmazsa; andolsun ki, 
zindana ahlacak ve zillete ugrayanlardan olacakhr. 

33 - Dedi ki : Rabb1m, z;indan bana bunlann beni 
davet ettiklerinden daha iyidir. Eger Sen bunlann tuzak
lanni benden uzakla~t1rmazsan; onlara meyleder, cahil
lerden olurum. 

34 - Rabbi onun duas1n1 kabul etti de onlann tu
zaklanm kendisinden savd1. Muhakkak ki O'dur 0, Se
mi', Alim. 
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Kadmlar Ellerini Kestiler 

Allah Teala ha'ber veriyor ki; Hz. Yusuf ile Aziz'in kansmm ha
beri ~ehirde yani M1s1r'da yay1ld1 da, insanlar arasmda konu~ulmaya 
ba~landL ~ehirde biiyiik emirlerin kadmlan gibi bir tak1m kadmlar; 
vezir olan Aziz'in kansmm bu yaptlgm1 ho§ gormeyip bu yiizden onu 
ay1pla'Chlar ve dediler ki : Aziz'in kans1 delikanhslm kendisine ram et
mek istiyormu§ ve onu kendine davet etmi~: Sevgisi b~rm1 yakmi§. 
Sevgisi, kEtlbinin zanna kadar ula§ml§. ibn Abbas'ta,n rivayetle Dah-
hak ayetteki { ~I ) kelimesinin; oldiiriicu sevgi {kara sevda) 
oldugunu sayler. ~egaf bundan daha ~agl derecededir. ( ~IA!.ll ) 
kelimesi, kalb zan anlammad1r. Kadmlar §byle de demi§lerdi: GOrii
yoruz ki delikanllSim sevmesinden otiirii onu kendisine ram etmek is
temesinde o, apa91k bir sap1khktad1r. «Onlarm dedikodulanm, konu§
malanm i§itince ... » ayeti hakkmda Muhammed ibn Ishak der ki: On
lara YU.Suf'un giizelligi haberi ul~tl da, onu gormeyi 90k arzulad1lar. 
Bu sozleri, onu gorebilmek ve mii§ahede edebilmek i9in soylediler. I§
te o zaman «Onlara ha'ber yolladu> Onlan evinde bir ziyafete davet et
ti. ccOnlar i9in yaslanacak yerler haz1rlad1.» Ibn Abbas, Said i'bn Cii
beyr, Miicahid, Hasan, Siiddi ve ba§kalan derler ki : 0, haz1rlanm1§ 
aturacak yerlerdir. Orada ortiller, yastlklar, yiyecekler vard1r. Orada 
turun9 {portakal) ve benzeri b19aklarla kesilecek yiyecekler vard1r. Bu 
sebepledir ki Allah Teal8. : ccOnlardan her birine birer b19ak verdi.» 
buyurmu§tur ki; bu, kadmm bir hilesi idi. Aynca onlarm Yusuf'u gor
mek iizere 9are aramalarma bir muka:belesinden ibaretti. ccYU.suf'a: 
<;1k kar§Ilanna, dedi.» Kadm, Yusuf'u ba§ka bir yere saklami§tl. Yu
suf kar§Ilanna 91k1p da onu gordiiklerinde, kendisini 90k biiyiittiiler 
ve onu gormenin §a§kmhgi ile b19aklarla portakah kesiyoruz sanarak 
ellerini kesmeye ba§lad1lar. Burada maksad, onlarm ellerini b19aklar
la kesmi§ olmaland1r ki, bunu bir 9oklan sayler. Miicahid ve Katade'
den rivayete gore ise; onlar, ellerini kesmi§ler ve nihayet 'b19aklan at
mi§lardir. En dogrusunu Allah bilir. 

Zeyd ibn Eslem'den rivayetle anlatlld1gma gore; Aziz'in kans1, 
onlar yeyip {i9ip) goniilleri ho§ olduktan sonra, onlann onlerine por
takal koymu§ ve her birine hirer b19ak vermi§. Sonra : YU.Suf'u gormek 
ister misiniz? diye sormu§. Onlar; evet, deyince YU.Suf'a birini gonde
rip kar§Ilanna 91kmasm1 emretmi~. Kadmlar, YU.Suf'u gordiiklerinde 
ellerini kesmeye ba~lami§lar. Sonra kadm Yusuf'a donmesini emret
mi~, o da donmii§. Onlann Yusuf'u onden ve arkadan gormelerlni iste
mi§. Onlar habire ellerini kesiyorlarmi§. Nihayet ac1y1 hissettiklerinde 
arkalanm donmeye ba§lami§lar. Aziz'in kans1 : Siz bir kere bakmakla 
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boyle yaptlmz, o halde ben nas1l ay1plamnm? demi§. Onlar da demi§
ler ki : «Allah'I tenzih ederiz. Ha§a, bu, bir be§er degildir, ancak gok 
§erefli bir melektir.» Sonra Aziz'in kansma §5yle demi§ler: Bu gordu
gumuzden sonra, artlk senin ay1planacagm1 sanm1yoruz. Zira onlar 
be§er i\!inde ne onun bir benzerini ve ne de guzellikte ona bir yakmm1 
asla gormemi§lerdir. Hz. Yusuf -Allah'm salatl ve selam1 onun uze
rine olsun- a guzelligin yans1 verilmi§ imi§. Nitekim isra olayma da
ir sahih bir hadiste varid olduguna gore; Allah RasuHl (s.a.), uguncu 
gokte Yusuf (a.s.) a ugrarm§. ~oyle buyurur: Bir de baktlm ki, gu
zelligin yans1 ona verilmi§tir, buyurmu§tur. Sufyan es-Sevrl'nin Ebu 
ishak'tan, onun Ebu'l-Ahvas'tan, onun da Abdullah ibn Mesud'dan 
rivayetinde o, §oyle demi:§ : Yusuf ve annesine, giizelligin U\!te biri ve
rilmi:§tir. Yine Ebu ishak'm . Ehti'l-Ahvas'dan, onun da Abdullah'dan 
rlvayetlnde o, §oyle demi§ : Yusuf'un yiizu §iiD§ek gibi panldardl. Bir 
kadm herhangi bir ihtiyac1 i<;!in ona geldigi zaman kendisi yiiziinden 
fitneye dii'§er korkusuyla yiiziinu orterdi. Hadisi Hasan el-Basri de Hz. 
Peygamber (s.a.) den mfusel olarak rivayet eder ki; o, ~yle buyur
mu§tur: Yusuf ve annesine; dtinya halkmm giizelliglnin ii<;!te biri, in
sanlara i:se kalan ii<;te ikisi verilmi§tir. Sufyan'm Mansur'dan, 
onun Miicahid'den, onun da Rabia el-Ciira§i'den rivayetinde; o, 
§oyle demi§tir : Guzellik ikiye oolundu de Yusuf ve annesi Sar
r.;'ye giizelligin yans1, diger yans1 da obiir yaratlklar . arasmda 
b6lii§tiiriildu. imam Ehu Kfunm es-Suheyli der ki : Bunun anla
nn §Udur : Yusuf Adem (a.s.) in guzelliginin yansma sahibdi. Zi
ra Allah Teala, Adem'i eliyle en mukemmel surette ve en guzel §ekil
de yaratnn§tl. Onun zurriyyeti iginde, giizelliginde ona denk olabile
c~k kimse yoktur. Yusuf'a onun guzelliginin yans1 verilmi§ti. Bu se
bepledir ki o kadlnlar Yusuf'u gordiikleri zaman : «Ha§a.» demi§lerdi. 
Mticahid ve birgoklan buray1 : Allah korusun, §eklinde aglklann§lar-

dlr. «Bu, bir be§er degildir.» Baz1lan buray1 ( ..s?, I~ L. ) §eklin

de okurlar ki, bu durumda anlam1: Bu; satm ahnabilecek bir §ey de
gildlr, §eklindedir. «Ancak gok §erefli bir melektir. Kadm dedi ki : i§
te beni, onun igin ay1plad1gmiz budur.» Aziz'in kariSI bu sozu, onlara 
kar~1 bir ma'zeret beyam olarak soylemi§ ve bununla Hz. YU.Suf'un gu
zelligi ve kemali ile sevilmeye laJik oldugunu belirtmi§tir. 

Kadm dedi ki : «Onu kendime ram etrnek istedim, ama o iffetin
den gekindi.» Baz1lan der ki: Kad1nlar, onun apag1k guzelligini g6r
dugiinde; Aziz'in karu1 onlara, gizli olan diger s1fatlanm da haber ver
di. Bu ise, guzelligi ile beraber olan iffetidir. Aziz'in karu1 sonra teh
didle §Oyle der: «Eger istedigimi yapmazsa; andolsun ki zindana atl
lacak ve zillete ugrayanlardan olacaktlr.» i§te o zaman Hz. Yusuf (a.s.), 

Tefsir, C. VIII F. 255 
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Dnlarm kotiiliik ve ,hilesinden Allah'a s1~mp §oyle demi§ti: Rabb1m, 
zindan bana 'bunlann beni davet ettikleri fuhu§tan daha iyidir. Eger 
Sen, bunlarm tuzaklarm1 benden uzakla§tlrmazsan; onlara meylede
rim. Eger beni nefsimle ·ba§ba§a b1rak1rsan, benim nefsime ka!'§l bir 
giiciim yoktur. Senin kuvvetin, kudretin olmaks1zm ben kendime ne 
bir zarar ne bir fayda veremem. Sensin kendisinden yard1m istenilen, 
ancak Sana tevekkiil edilir. Sen beni kendi nefsime birakma. Eger Sen, 
bunlann tuzaklanru benden uzakla§tirmazsan; onlara meyleder, ca
hillerden olurum. Rabbi onun duasmi kabul etti de onlann tuzaklan
m kendisinden savd1. Muhakkak ki O'dur 0, Semi', Alim. Boyle
ce Allah Teala, Hz. Yusuf (a.s.) u biiyiik bir iffet ile korumu§! 
onu muhataza etmi§ ve Yusuf kadmdan §iddetle gekinip geri du-

. rarak zindana atllmayi buna tercih etmi§tir. I§te bu kemal derecele
rinin en iistiiniidiir: Giizellik, kemal ve gengligine ragmen hammi Ml- · 
sir Aziz'inin kansi, kendisini davet etmi§; kadm, MISir Aziz'inin kansi 
olmasma ila veten giizellik, mal ve makam bakimmdan ~n iist diizeyde 
olmasma ragmen Hz. Yusuf, kendisini ondan ahkoymu§ ve Allah'tan 
korkusu, O'nun sevab1 iimidiyle hepsjni buna tercih etmi§tir. 

Bu sebepledir ki, Buhari ve Miislim'in Sahihlerinde mevcud bir 
hadiste Allah Rasulii (s.a .) §oyle buyurmu§tur: 

~~ • • ... " #" . .. , ~ ' ' - . • .! :.. ~ ' ... ' ! " 
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Allah'm golgesinden ba§ka hi<; bir golgenin olmadigi bir giinde Al
lah Teala, §U yedi sirnf kimseyi golgesi altmda gOigelendirir: Adaletli 
imam (devlet reisi), Allah'm ibadetinde yeti§en gen<;, mescidden <;Ik
tlgi zaman oraya doniinceye kadar kalbi mescide bagh kalan ki§i, Al
lah i<;in birbirini seven, Allah sevgisi iizere bir araya gelen ve bu sevgi 
ile birbirinden aynlan iki ki§i, giizellik ve makam sahibi 'bir kadm ken
disini davet ettigi hald_e: Muhakkak ben Allah'tan korkanm, diyebi
len ki§i, sadaka verip sol elinin verdigini sag eli bilmeyecek kadar sa
dakayi gizleyen ki§i, yalmz oldugu halde Allah'1 amp gozleri y~a
ran ki§i. 
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35 - Sonra butun delilleri onun lehinde gordiikleri 
de yine de bir sure i<;in onu zindana atmay1 uygun bul
ar. 

Allah Teala buyurur ki : Soma yine de onu bir sure zindanda hap
·meyi kendileri i~in daha uygun ve faydah gordiller. Onun bu gii· 
h an beri oldugunu anlachktan soma, onun iffet ve temizliginde 

u olduguna dair deliller ortaya ~1kt1ktan soma onlar -yine de 
en dogrusunu Allah bilir- ooz yayildigi zaman Hz. YU.suf'un kadmi 
Kendine ram etmek istedig'i vehmini uyandmr §ekilde onu hapse at-
liar. Bu sebepledir ki; biiyiik kral, Hz. Yusuf'un zindanda kald1g1 sii

renin sonunda kendisini istedigi zaman; kendisine isnad edilen iha
netten beri ve uzak oldugu meydana ~Ikmcaya kadar ~Ikmak isteme
~ti. I§te bu anla§Ildiktan ve meydana ~1ktiktan somadu ki, IrZI ter
·emiz olarak hapisten ~lkmi§tir. Allah'm salati ve selam1 onun iizeri
ne olsun. Siiddi der ki : Kachnm Hz. Yusuf hakkmda yaptiklannm 
tiyu bulmamas1, onun 1rz1 temize ~1klp da kadm1 riisvay etmemesi 
.~in onu hapsetm~lerdir. 

'\.' 
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36 - Onunla beraber iki ki~i daha zindana girdi. 

Bunlardan biri dedi ki : Ben ru'yamda kendimi ~arap Sl

kiyor gordum. Oburu de : Ben de b~lmln uzerinde ku~la
nn yedigi bir ekmek ta~Idig1m1 gordiirn, dedi. Bize bunun 
yorumunu bildir, <;U.nku senin ger<;ekten iyilik edenlerden 
oldugunu goruyoruz. 

Yusuf'u Zindana At1yorlar 

Katade cler ki : Onlardan birisi kralm sakisi, digeri de ekmek~isi 
idi. Muhammed ibn Ishak ise der ki : Krahn sakisinin ismi Nebva, di
gerinin de ismi Micles (?) idi. Siiddi der ki : Krahn o ikisini hapset
mesinin sebebi; onlarm yemek ve i~ecegi ile, kendisini zehirlemeyi 
plaJ1lad1klanm sanmasmdan idi. 

YU.suf (a.s.) hapiste comertligi, emin olu§u, dogru sozlilliigu, agir
ba§hhk ve vakan, ~ok ibadeti -Allah'm salat ve selam1 onun iizerine 
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olsun- rii'ya ta'birini bilmesi, hapistekilere ihsanda bulunmasi, has
talanm ziyaret etmesi, onlarm haklarma riayeti ile me§hlir olmu§tur. 
Bu iki gen~, hapishaneye girdikleri zaman ona yakml1k duydular, onu 
~ak sevdiler de kendisine : Allah'a yemin olsun ki biz seni ~ok sevdik, 
dediler. Hz. Yusuf: Allah sizi mubarek k1lsm, beni kim sevmi§se; mu
hakkak onun sevgisinden bana zarar gelmi§t'ir : Beni halam sevmi§ti, 
onun yuzunden zarara girdim, beni babam sevmi§ti, onun yuzunden 

. eziyete du~ar kaldlm, beni Aziz'in kariSI sevdi yine oyle oldu, dedi. On
lar : Allah'a yemin olsun ki; bundan b~kasma guctimuz yetmiyor, de
d'iler. Daha sonra bir ru'ya gordUler. Krahn sakisi kendini §arap -ya
ni uztim- s1karken gordu. Abdullah ibn Mes'ud'un kiraetinde §arap 
kelimesi yerine uzum kelimesi vard1r. Bu k1raeti Ibn Ebu Hatim, Ah
med ibn Sinan kanahyla .. . ibn Mes'ud'dan rivayet etmi§tir. ((Ben rii'
yamda kendimi §arap Slklyor gordum.n ayeti hakkmda Dahhak da der 
ki : Burada uzum kasdediliyor. Umman ahalisi, uzume §arap ad1 ve-
rirler. 

ikrime §Oyle anlatlr : Krahn sakisi ru'yaYl §Oyle anlatmi§tlr: Ru'
yamda gordtim ki uzum ~ubugu dikmi§im, UZUm ~ubuklan bitmi§ ve 
onda salk1mlar ~Ikml§. Ben onlan sikmi§Im, sonra onlarla krah suvar
ffil§Im (onlardan krala i~ki vermi§im.) Hz. Yusuf §Oyle dedi : Hapiste 
u~ gtin kalacaksm, sonra \!lklp ona §arap vereceks1n. Ekmek~i olan di
geri de . §oyle dedi : Ben de b~1mm tizerinde kU§lann yedigi bir ekmek 
ta§Id1g1rm gordum. Bize bunun yorumunu bildir. <;tinkU senin, ger~ek
ten ihsan edenlerden oldugunu goruyorum. Alim ve millessirlerden 
~oguna gore me§hur olan, bizim zikretmi§ oldugumuzdur ki; o :ik'isi 
rii'ya gorm'ii§ler ve bu rii'yamn ta'birini istemi§lerdir. Ancak ibn Cerir 
der ki: Bize ibn Veki' ve ibn Humeyd'in .. . Abdullah'dan rivayetlerin
de o, §oyle demi§tir. Yusuf'un iki arkada§I bir §ey gormemi§lerdi. Onu 
tecrube etmek tizere kendilerini ru'ya gormU§ gibi g()stermi§lerdi. 
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37 - Dedi ki : Size nzlk olmak uzere verilen yemek

lerin gelmesinden once onun yorumunu bildiririm. Bu; 
Rabb1m1n bana ogrettiklerindendir. Dogrusu ben, Allah'a 
inanmaz bir kavmin dinini terkettim. Hem onlar ahirete 
kiifrederdi. 

38 - Atalarrm ibn1him, ishak ve Ya'kub'un dinine 
uydum. Herhangi bir ~eyi Allah' a ~irk ko~mam1z bize ya
ra~maz. Bu, Allah'1n bize ve insanlara olan lutfundand1r. 
Fakat insanlann c;ogu ~ukretmezler. 

Hz. YU.suf (a.s.) o ikic;ine, her ne rti'ya gortirlerse gorstinler; onun 
a~1klamasm1 bildigini ve o ikisine bunlarm vuku bulmasmdan once 
t.a'birini haber verecegini sayler. Bu sebepledir ki : «Size nz1k olmak 
tizere verilen yemeklerin gelmesinden once onun yorumunu bildiri
rim.» demi§tir. Mticahid der ki : Hz. YU.suf §byle diyor : Uykunuzda 
(rti'yamzda) size nzlk olmak tizere yeme'k getirildigini gorseniz, ye-

. meklerin gelmesinden once onun yorumunu bildiririm. Stiddi de boy
le soylemi§tir. ibn Ebu Hatim - Allah ona rahmet eylesin- der ki : 
Bize Ali hm el-Htiseyn'in.. ibn Abbas'tan rivayetinde o, §Oyle demi§
tir : Bilmiyorum, herhalde Yusuf (a.s.) baz1 alametlerden bilgi ~Ikan
yordu. Bu, herhalde bbyledir. Zira ben Allah'm kitabmda, onun o iki 
ki§iye §byle dedigini goriiyorum: <<Size nz1k olmak tizere verilen ye
meklerin gelmesinden once onun yorumunu bildiririm.» Yemek tath 
veya ac1 olarak geldigi zaman, i§te o s1rada bundan birtak1m manalar 
~lkanrdL Sonra ibn Abbas §byle devam eder : Ancak bu; ona ogreti
len ve onun da boylece bildigi bir ilimdir. Bu; garib bir eser (haber). 
dir. 

Sonra Hz. Yusuf §Oyle demi§tir : Bu; ancak bana Allah'm ogret
mesindendir. <;tinkti ben Allah'!, ahiret gtintinti inkar eden, ahiret 
gtinii Allah'm sevab1m ve azabm1 ummayan kimselerin dinini terket
tim. ccAtalanm Ibrahim, ishak ve Ya'kub'un dinine uydum.» Ktiftir 
ve §irk yolundan aynld1m, bu peygamberlerin -Allah'm salatl ve se
larm hepsinin tizerine olsun- yoltma girdim. Hidayet yoluna giren, 
peygamberlere uyan ve zalimlerin yolundan ytiz~evirenin hali boyle 
olur. Allah Teala onun kalbine hidayet bah§eder, bilmediklerini ogre
tir, onu hayirda kendisine uyulan ve olgunluk yoluna ~ag1ran bir reis 
kllar. 

((Herhangi bir §eyi Allah'a §irk ko§mam1z bize yara§maz. Bu (Tev
hid), Allah'm bize ve insanlara olan lutfundandir.». Bu tevhid, tek ve 
ortag1 olmaks1zm O'ndan ba§ka ilah olmad1gm1 ikrar ve kabul etmek-



4070 iBN KESiR (Ciiz: 12; Sure: 12 

tir. l§te bu, ccAllah'm bize ve insanlara olan lutfundandir.>> Bunu bize 
vahyetmi§ ve bununla emretmi§tir. Bu aym zamanda Allah'm insan
lara da bir lutfudur. Zira biz, insanlan buna <;ag1ran davet<;iler kilm
mi§IZdir. ccFakat insanlann <;ogu §tikretmezler.» Allah'm peygamber
ler gi:indermek suretiyle kendilerine nimet bah§etmi§ oldugunu W
mezler. Aksine : <<Allah'm verdigi nimeti ktifre <;evirip degi§tirirler ve 
milletlerini helak olacaklan yere gi:ittirtirler.» (Ibrahim, 28). 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ahmed i'bn Sinan'm ... ibn Abbas'tan 
rivayetine gore; o, dedeyi baba makarmnda sayar ve §i:iyle dermi§: 
Allah'a yemin olsun ki; kim dilerse Hacer (til-Esved) yamnda ken
disiyle la'netle§irim; Allah Teala ne dedeyi, ne de nineyi zikretmemi§
tir. Allah Teala Yusuf'dan haber vererek §i:iyle buyurur: «Atalanm 
Ibrahim, Ishak ve Ya'kub'un dinine uydum.;> 
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39 - Ey zindan arkada~larrm; darmadag1m.k ve de
gi~ik Rablar m1 hayirlldir, yoksa Vahid ve Kahhar olan 
Allah nn? 

40 - Sizin O'nu b1rak1p taptlklanniz; kendinizin ve 
atalarmizin takm1~ olduklan adlardan ba~ka bir ~ey de
gildir. Allah onlara hie; bir hukum indirmemi~tir. Hukum; 
ancak Allah'Indir. Kendisinden ba~kas1na ibadet etme
menizi emretmi~tir. !~te dosdogru din. An1a insanlann 
c;ogu bilmezler. 

Sonra Hz. Yusuf (a.s.), bu iki gence hitab ile onlan tek ve ortag1 
olmayan Allah'a ibadete ve kavimlerinin tapmakta olduklan Allah'm 
di§mdaki putlan terketmeye <;agmp onlara §i:iyle der : <cDarrnadagmik 
ve degi§ik Rablar m1 hayirlldir, yoksa (izzeti, celali, azamet ve salta
nat! ile her §eyin idaresini tizerine alan) Vahid ve Kahhar olan Al
lah m1?» 
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Sonra onlara a\!Iklar ki; onlann ilah ismi vererek taptlklan, on
lann bilgisizliklerinden ba§ka bir §ey degildir ve onlar kendiliklerin
den onlara adlar taknu§lar, sonradan gelenler bir oncekilerden bun
Ian alnu§tir. Bunlann Allah katmdan bir dayanaklan yoktur. Bu se- . 
bepledir ki: «Allah onlara hi~ bir htiktim, (huccet ve btirhan) indir
memi§tir.» demi§tir. Sonra Hz. Yusuf onlara htikmtin, tasarrufun, di
leme ve htiktimranhgm btittintiyle Allah'a ait oldugunu, kullanna sa
dece kendisine ibadeti kesinHkle emrettigini haber verir. Ve der ki : 
«I§te dosdogru din budur.» Sizi ~ag1rm1§ oldugum Allah'1 birleme, ame
li sadece O'nun ic;in yapma, Allah'm emretmi§ oldugu, sevip raz1 ol
dugu huccet ve btirhanla indirdigi dosdogru din budur. «Ama insan
larm ~ogu bilmezler.» Bu sebepledir ki onlarm c;ogunlugu mti§rikler
dir. «Sen ne kadar h1rs gostersen de yine insanlann c;ogu inanmaz
lar.» (YU.Suf, 103). 

ibn Cerir der ki: Hz. YU.Suf, onlarm rti'yalanru ta'bir etmeyip bu 
sozlere yonelmi§tir. Zira o biliyordu ki; rti'yalanmn ta'biri, onlardan 
birisi icin zararlld1r. Dolay1s1yla onlan rti'yamn ta'biri ile ilgili soz
lere donmemeleri i~in ba§ka bir §eyle me§gul etmek istemi§, onlar bu 
sozlerine dontince o ylne nasihata donmti§ttir. Ibn Cerlr'in bu soyle
digi §tiphelidir. Zira o, once rti'yanm ta'birini onlara va'detmi§, fakat 
onJarm seciyyelerinde hayn kabul ile hayra yonelme ve kulak veJ;me 
gordtigti ic;in, onlarm kendisine t:t'zim ve ihtiramda bulunarak soru 
sormalanm onlan tevhide ve islam'a c;ag1rmaya blr sebep kabul et
mi§tir. Bu sebepledir ki onlan tevhid ve islam'a c;ag1rmayi bitirdikten 
sonra, onlann tekrar sorma ve istemelerine mahal b1rakmaks1zm rti'
yalarmi ta'bir etmeye ba§larni§ ve §Oyle demi§tir : 

41 - Ey zindan arkada~lanm; biriniz efendisine ~a
rap i<;irecek, digeri de as1lacak, ku~lar onun ba~1ndan yi
yecektir. i~te sordugunuz i~ boylece olup bitmi~tir. 

Hz YU.Suf o ikisine §oyle diyor: «Ey zindan arkada§lanm; blrlniz 
efendisine §arap i~irecek.» Bu, kendisini §arap slk1yor olarak goren idi. 
Fakat Hz. Yusuf digeri tiztilmesin diye, onu belirtmemi§ ve ccDlgerl 
de as1lacak, ku§lar onun ba§mdan yiyecekler.» kavlinde bunu belirsiz 
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olarak b1raknn§tlr. Halbuki o, ba§Imn tizerinde ku§larm yedigi bir ek
mek ta§Id1gm1 goren kimsedir. Sonra onlara bu i§in bitmi§ oldugunu, 
~f).resiz meydana gelecegini bildirmi§tir. Zira rti'ya; ta'bir edilmedigi 
stirece, ki§inin ba§mda bir ku§tur. Ta'bir edildigi zaman ise vuku bu
lur. Sevri der ki : !mare ibn Ka'ka'mn ibrahjm'den, onun da Abdul
lah'tan rivayetinde o, §Oyle demi§tir : Onlar soyleyeceklerini soyleyip 
Hz. Yusuf'un rti'yalannm ta'1birini onlara haber verdiginde o ikisi : 
Biz hi~ bir §ey gormedik, demi§ler, bunun tizerine Hz. Yusuf: «I§te 
sordugunuz i§ boylece olup bitmi§tir.» demi§tir . .&bdullah ibn Mes'ud'
dan bu soztinii Muhammed ibn Fudayl, Alkame'den, o da Ibn Mes'ud'
dan rivayet etmi§'tir. Mticahid, Abdurrahman ibn Mes'ud'dan rivayet 
etmi§tir. Mticahid, Abdurrahman Ibn Zeyd ibn Eslem ve ba§kalan da 
boyle tefsir etmi§tir. 

Bunun ozeti: Kim, ·batll (ash olmayan) bir rti'ya uydurur ve tef
sir ederse; (yorumunu yaptlrsa) bu rti'yamn yorumu kendisini baglar, 
§eklinde olup en dogrusunu Allah bilir. 

imam Ahmed'in Muaviye ibn Hayde'den, onun da Hz. Peygam
ber (s.a.) den rivayetle zikrettigi bir hadiste §Oyle buyurulur: Rti'ya, 
ta'bir edilmedigi stirece ki§inin tizerinde bir ku§tur. Ta'bir edildigi za
man vaki' olur. Ebu Ya'la'mn Mtisned'inde Yezid er-Ruka§i kanallyla 
Enes'den merfu' olarak rivayete gore : Rti'ya, ilk ta'bir edenindir, buy
rulmu§tur. 

42 - 0 ikisinden kurtulacag1n1 sandlg1 kimseye de
-di ki : Efendinin yanmda beni an. Fakat ~eytan onu efen
disine anmay1 unutturdu. Bu yti.zden daha nice y1l zinJ 
danda kaldl. 

Hz. Yusuf, kurtulacag1m sand1g1 kralm §arap\!lSma digeri as11a
cagm1 hissetmesin diye ondan gizli olarak -yine de en dogrusunu Al
lah bilir- §oyle dedi : «Efendinin yanmda beni an.» Benim hikayemi 
efendin olan kralm yamnda an. A.ncak kendisine tavsiye edilen bu ki
§i, efendisinin yanmda Hz. Yusuf'u ve onun hikayesini anmaYl unut
tu. Bu, Allah'm peygamberinin hapisten kurtulmamas1 i~in §eytamn 
yapnil§ oldugu hileler cui.nlesindendir. «Fakat §eytan onu efendisine 
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anmayi unutturdU.ll ayetindeki zamirin, hapisten kurtulana ait oldu
gu a~aklamas1 dogrudur. Miicahid, Muhammed .ibn .ishak ve bir ~ok
lan bOyle soylemi§tir. Zamirin Hz. Ylisuf (a.s.) a raci oldugu da soy
lenmi§tir. :ibn Cerir bu gorii§ii .ibn Abbas, Miicahid, .ikrime ve ba§ka
lanndan rivayet etmi§tir . .ibn Cerir burada bir de miisned hadis riva
yet edip §oyle der : Bize hm Veki'nin ... .ibn Abbas'tan rivayetine gore; 
Hz. Peygamber (s.a.) §oyle buyurmU§tur: Yusuf, soylemi§ oldugu so
zii soylememi§ olsayd1; uzun sure hapiste kalmazd1. Zira o, kurtulu§U
nu Allah'tan b~kasmm yamnda ararm§tlr. Bu hadis, gergekten za
yiftlr. Zira Siifyan .ibn Veki' zay1f bir ravidir. Hadisin ravileri i~inde
ki Ibrahim .ibn Yezid, el-Huzi olup digerinden daha zay1ft1r. Hadis, 
Katade ve Hasan'dan miirsel olarak rivayet edilmi§tir. Ba§ka yerde 
miirsel hadisler kabul edilse bile burada bu miirsel hadisler ka·bul edil
mez. En dogrusunu Allah bilir . 

.Ayette ge~en ( ~ ) kelimesini Miicahid ve Katade: U~ ·ne do
kuz aras1, §eklinde ag1klarlar. Vehb .ibn Miinebbih der ki: Eyyub bela
da yedi sene, Yusuf hapiste yedi sene kalmi§ ve Buhtunnasr azab1 (i§
kencesi) yedi sene siirmii§tiir. Dahhak'm :hm Abbas (r.a.) dan riva
yetine gore; o, ccBu yiizden daha nice yillar (Yusuf) zindanda kaldl.ll 
ayeti hakkmda : On iki sene demi§tir. Dahhak ise on dort senedir, der. 
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43 Hukti.rildar dedi ki : Ben gordum ki, yedi semiz 
inegi yedi zay1f inek yemektedir. Yedi yef1il b~ak ve bir 
0 kadar da kurumUf1 baf1ak. Ey ileri gelenler; eger ru'ya 
yorumlayabiliyorsanlZ f1U benim ru'yam1n anlam1n1 soy
leyin. 

44 -- Dediler ki : Karmakanf1Ik ru'yalar bunlar. Biz 
boyle ru'yalann yorumunu bilenler degiliz. 

45 -- 0 ikiden kurtulmuf1 olan1 nice zaman sonra ha
tirladl da dedi ki : Ben, size onun yorumunu bildireyim. 
Hemen gonderin beni. 

46 - Yusuf, ey dogru sozlu; bildir bakalrm bize : Ye
di semiz inegi, yedi zay1f inegin yemesini ve yedi yef1il ba
f1akla bir o kadar da kuru baf1agL Geri donup insanlara 
haber vereyim de onlar bilsinler. 

4 7 -- Dedi ki : Y edi sene a.hf1t1g1n1~ bi9imde ekin ekin. 
Yediginiz bir mikdar dlf1lnda bi9tiklerinizi baf1ag1nda bl
rakin. 

48 -- Sonra bunun ard1ndan yedi kurak y1l gelir. 
Saklayaca.g1n1z az bir mikdar d1~1nda biriktirdiklerinizi 
yer, goturur. 

49 -- Sonra bunun ard1ndan oyle bir y1l gellr ki in
sanlar, onda yagmura kavu!?turulur ve onda s1k1p sagar
lar. 

Aziz'in Rii'yasx 

Mis1r kralmm bu ru'yas1, Allah Teala'mn Hz. Yusuf'un hapisten 
izzet ve ikram ile c;1kmasma sebep olarak takdir buyurmu§ oldugu bir 
ri.i'yad1r. Kral bu rii'yay1 gormii§, rii'ya .onu korkutmll§ ve ne yapa· 
cagm1, yorumunun ne olacagm1 bilmeyerek §a§kmllk ic;inde kalml§, 
kahinleri, kahinlik taslayanlan, devletin ileri gelenlerini ve emirlerini 
toplami§, gordiigiinii onlara anlatnn§ ve yorumlamalanm istemi§, on
lar ise bunu bilemeyip onun karmakan§Ik rii'yalar oldugunu ileri sii
rerek .Oziir · beyan etmi§lei:; <<Karmakan§Ik rii'yalar bunlar. Biz boyle 
rii'yalarm yorumunu bilenler qegiliz.» demi§lerdi. Yani onlar §6yle 
demi§lerdi : ~ayet bu sahih bir rii'ya olsayd1 neyse, ama bu karmaka
rl§lk bir §eydir. Ve biz bunun yorumunu bilmeyiz. i§te o esnada Hz. 
Yusuf'un kendisini kralm yanmda anma tavsiyesini §eytan ona unut-

Yusut, 

turm 
bu ri 
yorm 
Onla 
g.=lip 
lm g 
tavsi 
mun' 
§6yle 
yedi 
~enel 

ye;ry· 
ra b 
dar 
de y 
bozu 
di d 
azar 
sidir 
kltll 
kun 
lmd: 
ra l 
mik' 
llgu 
Slkl] 
yedi 
gac; 
oldl 
ti.i t 
vayl 
at; IE 

k 
ol 



Yusuf, 43-49) HADlSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRi 4075 
- ---------------------------
turmu§tU. i§te o anda ve nice zaman sonra habrlay1p krala ve k.ralm 
bu ru'yanm yorumu i<;in toplad1klanna dedi ki : Ben size bu rii'ya'mn 
yorumunu bildireyim. Beni hapisteki dagru sozlii Yusuf'a gonderin. 
Onlar bu adarm, Hz. Yusuf'a gondermi§ler ve a, Hz. Yusuf'un yanm:1 
gelip : uEy Yusuf, ey dagru sozlii; bildir bakallm bize .. . >> diyerek kra
lm gormii§ aldugu rii'yay1 ana anlatt1. i§te a zaman Hz. Ylisuf (a.s.), 
tavsiyesini unutmu§ alan bu gence ofkelenmeksizin ve rii'yamn yoru
mundan once <;Ikmayi §art ka§maksizm rii'yamn ta'birini anlatmi§, 
§6yle demi§ti : «Yedi sene ali§tigmiz bi<;imde ekin ekin.» Size pe§pe§e 
yedi sene yagmur ve balluk gelecek. Hz. Ylisuf, yedi semiz inegi 
~enelel'~e yarumlami§tlr. Zira meyveler ve ekinlerin istihsal olundugu 
ycryiiziinii i§leyen onlard1r. Ye§il ba§aklar da bunlardir. Sonra anla
ra bu yedi sene ne yapacaklanm ogretip der ki: «Yediginiz bir mik
dar di§mda bi<;tiklerinizi ba§agmda b1rakm.>> Bu yedi bolluk senesin
de yerden ne kaldmrsamz yiyeceginiz az bir mikdar di§mda siir'atle 
bozulmamasi ve ka1Ic1 almas1 i<;in ba§aklannda b1rak1p biriktirln. Ye
di damk y1lmda yararlanmamz i<;in israt etmeyin ve yemeniz azar 
azar olsun. Yedi darllk; yedi bolluk senesini izleyen yedi kitlik sene
sidir. Semiz inekleri yiyen ank inekler; i§te bu yedi kurak y1ld1r. Zira 
krtllk senelerinde, balluk y11larmda biriktirdiklerini yiyeceklerdlr. i§te 
kuru ba§aklar da bunlardir. Sonra Hz. Ylisuf anlara bu yedi kithk yi

lmda hi<; bir bitki bitirilmeyecegini, atmi§ alduklan tohumlarm anla.
ra hi<; bir §ey getirmeyecegini haber verip : «Saklayacagm1z az bir 
mikdar di§mda. biriktirdiklerinizi yer, gi:itUrur. >> demi§, daha sonra klt
llgm pe§inden insanlarm kendisinde yagmura kavu§turulacaklan ve 
s1k1p ~agacaklan bir senenin gelecegini miijdelemi§tir. Yani onlara, bu 
yedi kurak smeden sonra oyle bir y1l gelecek ki; insanlara yagmur ya
gacak, iilkelerde bitkiler bitecek ve i'1Sanlar adetleri iizere Slkmakta 
olduklan zeytinyag1, §eker ve benzerlerini s1kacaklar. Hatta baz1lan, 
i:iit sagmanm da buna dahH oldugunu soylemi§tir. ibn Abbas'tan ri-
vayetle Ali Tim Ebu Talha ( 0J~ ~ J ) kiSmim; sagarlar, §eklinde 
aQiklarm§tlr. 

---·-- i z A Hi -----

( i':>'.>-1 ~~\) Ya§I kurusuna kan§mi§ at demetleri gibi yems1 
eskisine karl§illl§ bir yigm uyku hayalati, hakikatta hi\! bir manasl 
olmayan eski yeni bir tak1m evham ve hayalatm kan§lmmdan ibaret 



4076 iBN KESIR (Ciiz: 12; Sure: 12 

manas1z hadiselerdir. Biz ise ahlamm te'vilini bilmeyiz, yani ahlamm 
meali yoktur ki bilelim. 

Gortiltiyor ki; burada . rti'ya · ile ahlam birbirine tekabtil ettirilerek 
hikmet sahi'blerinin hallinden aciz k.aldlklan ve a:czlerinden dolayl bir 
~dklanmn inkara saptlklan, rti'ya mes'elesinde esas olan gayet mti
him bir nokta aydmlanmi§tlr. Yani rii'yactan bahsedilirken §U iki ke
limenin hakikatta fark1 oldugunu unutmamalld1r. Rii'ya : Huliim. 
Bunlar mtite§abih hadise:ler olmakla yekdigerine kan§tlnllr ise de, 
Kur'an ihtar ediyor ki; rti'ya, ahlamdan ba§karur. Rti'ya, miicerred 
enftisi bir hadise degildir. Onun z1mnmda ge~ilip intikal olunabilecek 
hakiki bir mana ve meal gizlidir. Hultim ise vaki'de hi~ meali olma
yan ba§ bir vehm ti hayalden ibarettir ki, hadd-i zatmda bir harici 
te'sirden ne§'et etmi§ olsa bile Maki bir hakikat ifacte etmez. Ve bina
enaleyh ta'bir ve te'vil olmayan bir ihtilam gibi s1rf nefsi bir hadise 
veya §eytani bir yalan ol!llaktan ileri gitmez. Ve boyle muhtelif ahla-
mm yekdigerine kan§masma da ( i~l ul-..;1) ta'bir olunur. Demek 
ki hakikat dilinde rti'ya, sad1k olanlarm ismidir. Yalan olanlarma ah
lam denilmelidir. Bunlarm ikisi de uyku halinde nefisde temesstil eden 
hayali bir tak1m suretler ve benzerler olarak gortildtiklerinden dolayi 
zahiren rti'ya, bir hulm veya hultim, bir rti'ya zannedilebilir. Ve onun 
igin avamm orftinde bu iki kelime, mtiteradif olarak kuliaml1rsa da 
hakikatta oyle degildir. Rli'ya, ru'yet manasmdan almma oldugu igin 
bunda hayalin otesinde bir hakikat gortilmti§ bulunur ki, ru'yanm asll 
mtiteallak1 odur. Hayal, o hakikatin nefiste bir temessillti olur. Ve bu
nun igindir ki rti'yamn hadd-i zatmda bir meal ve ta'biri vard1r. Rti'
ya ta'biri veya te'vili demek de o hayali suretlerden bir delalet ciheti 
bularak maverasmdaki hakikata gegebilmek demektir ki; bunda en 
mtihim nokta, o hayali hadiselerin enftisi olan yontiyle afaki olan yo
niinti temyiz edebilmektir. Bu mana asl-1 lisanda gegirmek demek 
olan ta'bir fi'linden ziyade ubur veya ibare masdanyla ifade olunur 
ki; · bir yerden bir· yere gegmek demektir. Yani rii'ya ta'biri 1tlak1 da 
bilinmekte ise de bir rti'yaya ibaret rti'ya denilmek arapgada daha fa
sihtir. Bundan dolayi Kur'an'da stilasi-i mticerredden olarak ( ~ 01 
0J ~ 4J )) buyurulmu§, tef'ilden ( 0J .r..J ) buyurulmarm§tlr. Lisam
mizda ise «ta'bir» §ayi' olmu§tur. Yukanda gordtik ki rti'ya ta'biri ilmi, 
te'vil-i ehactis ilmi unvam ile ifade edilmi§ti. · 

( ~,)b-1 ) Hadisin cem'i, hadis de soz veya hadis, yani hadise de
mek olabilecegine gore; esas itiban ile «te'vil-i ehadis» ter~ibi, ya nef
sindeki soztin vakl'deki mealini veya nefsin tealluk ettigi hadiselerin 
ileride varacag1 meal ve ak1beti anlamak demek olur. Demek ki rti'-
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ya ta'bir etmek, ya soz veya hadise te'vil etmek mfmasmda bir anla
YI§tlr. Bunlann ikisini de birine irca etme'k miimkiin olur. c;unkii soz 
anlamak, bir nefsi hadise olan sozden harice intikal ile onun mavera
smda bir vak1a anlamak demek oldugu gibi, hadisattan miistakbel ne
ticeyi anlamak da haricdeki bir vak1ay1 idrak ile onun meali olan nef
si bir kelam1 duymak ve anlamak manasma raci'dir. Ve ma'lumdur ki 
genellikle, duygulammlarm hakiki dogrusu veya vehmi olam bu
lunabildigi gibi, soziin de yalam vard1r. Dogru soziin zihindeki medlu
liinden ba§ka, vaki'de ifade ettigi bir meal bulunur. Yalan soz ise va
ki'de meali bulunmayan miicerred bir hayali hadiseden ibaret olur. i§
te uyamkllk halinde dogru bir soz veya hakiki bir ihtisas ile egri bir 
soziin veya yanh§ bir ihtisasm farklan ne ise rii'ya ile ahlam arasm
daki fark da o demektir ki; netice olarak dogru ve yalan nisbetine ra
ci' olur. Binaenaleyh rii'ya, bir nefsin hak tarafmdan kendinde duy
dugu bir sad1k kelani. misali, ahlam da yalan bir kelamm misalidir. 
Kelamm hakikatl mecaz1, sarihi kinayesi, ma'rUfu garibi, imas1 rem
zi oldugu gibi rii'ya da oyledir. ~u kadar ki ekseriyyetle rii'yalar; umu
mi orf ile degil, ferdin nefsindeki gizli §UUr hususiyetlerine gore soy
leyen bir muamma, bir lugaz, bir bilmece gibi karma§lk bir hayalle§-
tirme veya gari"b bir temsil, velhas1l ( )I ) gibi lediinni bir remizdir. 
Ve onun i~in te'vil ·de kesbi ilim ile degil, ancak vehbi bir ilim ile bili
nir ki; bunun en a§agi derecesi,firaset ve ilham, en yiiksek derecesi 
vahiydir. Ve bundan dolay1 enbiyadan maadasmm rii'yas1 ve ta'biri, 
umumi surete yakini ilim ifade etmez. Ancak gorii§iin ve goren kim
senin hususiyetine gore vehimden kesinlige kadar varabilecek mera
tibi muhtelif mertebelerde ferdi bir duygu husule getirebilir. Ve rii'
yamn as1l te'vili vak1alar ile tebeyyiin eder. Baz1 rii'yalann aym vaki' 
olur. Baz1larmm ta'biri de bera'ber goriiliir. Baz1 rii'yalar, goren kim
senin vicdamnda ta'bir olunmamakla beraber sad1k bir rii'ya oldugu
na dair miicmel ve fakat zaruri bir kanaat ile birlikte olur. Mevzu u 
bahs olan M1s1r melik·inin rii'yas1 da boyle oldugundan «Eger rii'ya yo
rumunu biliyorsamz, rii'yam1 yorumlaymiZ >> demi§tir. 

islam bilginleri rii'ya h~diselerini ii\! sm1fta tasnif etmi§lerdir. Bi
rincisi; taraf-1 Rabbani'den dogrudan dogruya veya bir melek vas1tas1 
ile vaki' olan ger~ek bir telkindir ki as1l rii'ya budur. ikincisi; nefsin 
kendinden vaki' olan bir telkinidir ki miicerred ge~mi§teki hatmilan
mn bir tahayyiiliinden ba§ka bir k1ymeti haiz olmaz. U~iinciisii; b:ir 
§eytani telkindir ki gizli bir dl§ etkiden kaynaklamr. Fakat yalan bir 
~agn§Im ve tahayyiilden ibaret olur. Ve i§te bu ikisi Ahlam veya Ad
gas ii Ahlamd1r. Maamafih biitiin bunlar nefiste ilmi olmasa bile his
si bir heyecan uyand1rmaktan hali kalmaz. Binaenaleyh yalmz ilmi-
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lik nokta-i nazarmdan degil, hissi dBgi§imler nokta-i nazanndan da 
dii§iiniildiigii zaman, goriiliir ki; ahHlmm bile nefsin ilgisinde goz 
oniinde bulundurulabilir bir ehemmiyeti vard1r. Filvaki' peygambe
rin hadislerinde de rii'yalarm hem ilmiligi hem hissiligi yonlerine i§a
ret buyurulmu§tur. Ezciimle «rii'ya, niibiivvetin k~rk alti ciiz'iinden 
bir ciiz'iidiir.>> hadis-i §erif'i ilmi yon tine . i§aret aldugu gibi, «niibiiv
vetler munkati' aldu, miibe§§irat kaldv> hadis-i §erif'i de daha ziyade 
hissiligini sayler. Niibiivvetlerin ekmeli niibiivvet-i Muhammediyye'
dir. Hatem'iil-Enbiya'mn irtihaline kadar vahiy aldigi niibiivvet .miid
deti ise yirmi U\! sene idi ve bu yirmi iig sene miiddetin ilk alti aym
daki vahly de hep fecr-i sadik gibi zuhur eden rii'ya ile olmu§tu. (Fa
tiha tefsirine bak) yirmi iig senenin ise kirk alti «alti ay» demek al
dugu hisab olunursa ilk alti ayda olan vahy-i ekmel'i, niibiivvetin kirk 
alti ciiz'iinden bir ciiz'ii oldugu ve rii'yamn gayb1 agiklama yallanmn 
ilk mertebesini te§kil ettigi anla§thr. 

Burada bu mes'eleyi, zamammizm felsefi telakkilerine gore biraz 
izah etmek de faydadan hali almayacaktir. Ruh bilim ile, ruhiyyat ile 
me§gul olanlann ma'lumudur ki; uyamkhk halinde bize muayyen bir 
§ey tamtan, mesela; bir bugday gordiim veya bir ses i§ittim, dedirten 
herhangi bir gorgii ve mii§ahade yalmz a anda hasil alan basit bir 
ihsastan ibaret degildir. 0 anda alan basit ihsas iizerine hafizamiz da 
ona benzer onceki ihsaslanmiza ait bir takim §ekil ve anlamlar da ga
gm§Im yapml§ ve ardarda gelmi§ alur. Biz, bunlarm biitiiniinden yeni 
bir ciiz'i bilgi edinmi§ bulunuruz. Bu suretle her yeni ihsastan aldi
gimiz yeni bir gozlemin muhtevasim ve gegmi§ gozlemlerimizin ben
zer hayallerini haz1r hale getirme sayesinde ve benzeyi§in aradaki 
kuvvet ve vuzuhu nisbetinde kendimize soyleyebiliriz de. Mesela; §U
rada bir yaprak gordiim, diyebiliriz. ~imdiki ihsaslanmiz ile gegmi§ 
ihsaslannnzm nefsimizde \!agn§Im yaluyla gegit resmi yapan hayal
leri arasmda bir benzeyi§ bulamadig1m1z zaman da; bir §ey goriiya
rum amma segemiyarum, deriz. <;iinkii biz, hlg bir misl ve misalini 
bilmedigimiz biisbiitiin yeni bir §eyi tamyamay1z. DI§ gozlemde boyle 
oldugu gibi ig gozlemde de boyledir. Mesela; dii§iiniiyorum, ba'§Im ag
nyor, diyebilmemiz bir hiss ile gegmi§teki benzer bilgimizin haz1r ha
le .gelmesine baglldir. Halbuki nefsimiz, uyku halinde de zahir veya 
batmdan te'sir alabilir. Ve kendisiyle kanu§abilir. Ve gegmi§t~ki hati
ralan gagn§Im yapabilir. Ve bu suretle rii'ya ve ahlam denilen nef
sani hactiseler vaki' alur. Ve uykudaki bir nefis, iradesine malik al
madigl i~in artlk bunlar, nefsin irade ve dikkati haricinde almak iize
re kendisinde cereyan eden varidattan ibaret bulunur. Ve anun igin 
·bu gagn§Imlarm ba§lang1cma benzeyi§ §ekli, nefsin dikkatine sakh 
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acagmdan butununiin temsil yoluyla ifade edecegi hakiki kapsam 
amaya muhtac alacag1 i~in miibhem olur. Eger bu gagn§Imlar 
bir te'sir ile alakadar olmay1p da gerek egri, gerek dagru ge<;mi§
hatiralann mucerred bir tekerrur ve ihtilatmdan ibaret bulunur

ahlam veya Adgas u Ahlam olur. Taraf-1 Hakk'tan bir te'sir uzeri
. cereyan eden tedailer de ru'yayr te§kil ederler. Binaenaleyh gor
-., basit bir ihsas ile bir gagn§lffi akl§lllln mazmunu aldugu gibi, ru'
da bir te'sir He bir ~agn§Im akl§Imn mazmunudur. Garmedeki gag

ornekle§mesinden a ihsasm mazmunu okundugu gibi, ru'ya
Ki gagn§Imm ornekle§mesinden de a te'sirin mazmunu okunacakt1r. 

Fakat gorme hadisesi, ne kadar zoraki alursa alsun anda, nefsin nazar 
ve dikkat gibi kazang ve iradesiyle alakadar alan ihtiyari fiillerin bir 
kan§Im pay1 vard1r. Ve hatta gorguniin apas,:1kllg1 dikkatle metenasib 
alur. Onun igin bir nazara ili§mi§ oldugu halde dikkatten ka~an bir 
tak1m §eyler 'bulunur ki, ya hig gormeye e§lik etmez veya mubhem bir 
surette ili§ir. Ru'ya hadisesi ise, nefsin irade ve segmesinin usttinde ve 
mucerred cebri bir surette cereyan eder. Binaenaleyh ru'yamn maz
mununu ifade eden temastil §ekilleri; nefsin iradesine .yabanc1 ve dlk
katinden uzak kalmak itibanyla gorme mazmunu gibi sarih ve mut
tarid olamazsa da, diger taraftan nefsin irade ve segimi kan§mad1g1 
igin rii'yamn dagrudan dagruya bir Rabbani tasarruf ve Hakk tarafm
dan bir gaybi telkin olmasl hususu gorme harikasmdan daha zahirdlr. 
Bundan dolay1d1r ki insanlar, ru'yalanmn tahakkukunda gorti§lerinin 
tahakkukundan ziyade bir uluhiyyet delili goriirler. Ve hig §tiphe yak 
ki sadlk ru'yaya milyonda bir bile tesadtif edilse; bu, hakikatm ehem
miyetine asia halel gelmez. ~unu da ihtar edelim ki; ru'ya, yalmz uy
ku haline mtinhas1r bir hadise degildir, uyamkken, bahuslis bir ka
ranllkta veya g6zler yumulmu§ alarak bir murakabe halinde, sinema 
sahnesi gibi gortilen bir taklm hayali gorunti§ler vaki' alur ki; bunlar, 
alel'ade hatlrlama ve hayal etmeler gibi sonuk degil, · t1pk1 bir gune§ 
kadar parlak ve vaz1h clarak mti§ahade edilirler. Ve t1pk1 bir ru'ya gi
lbi hayali olarak ve bazan da aynen ta'bir ve te'viliyle bilahare tahak
kuk ederler. Bunu kendilerinde mti§ahede etmi§ alanlar §Una kani'dir
Ier: Mucerred rrianalar alemi ile miicerred madde alemi arasmda asl-
11 alan bir misal alemi ve benzerlikler dunyas1 vard1r. Mana, maddede, 
madde manada bununla temesstil eder. Gerek uyku, gerekse uyamk
hk halinde ru'ya, bir hakikatin mucerred bu misal aleminden ruha 
gorunmesidir ve bundan dalay1 rii'ya, alel'ade hatlrat ve ahlamm gag
n§Immdan ba§ka bir ke§fi hadisedir. Ru'ya ta''biri de vehbi ve ke§fi 
ilimlerden oldugu igin fikr ve mantlkla hallalunamaz. Olunamadigm
dan dolayr da zahir ehli igin ru'ya ile ahlamm temyizi mii&kiil olur. 
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Ve hatta gaybi s1rlardan blislbutiin gafil olanlar, Rabb'Ul-Alemin'in 
Alim ve Hakim oldugunu bilmeyenler; bilumum ru'yalarm, ahlamdan 
ibaret oldugunu iddiaya kadar vanrlar. i.~te amlan toplulukta ya bOy
le butUn ru'yalan ahlam farz ederek veya munkir degillerse de ru'ya 
ile ahlam1 fark edemeyerek tabirden aciz olduklanm a~1klay1p: «0 iki
den kurtulmU§ olam nice zaman sonra hatirlad1 da dedi ki: Ben size 
onun yorumunu bildireyim, .. » (Elmalili Hak Dini Kur'an Dili, IV, 
2863-2869) . 

Ru'ya konusunda ibn Haldtin diyor ki : 

Ru'ya gormenin hakikatl, nefs-i natikamn, ruhani olan kendi za
tmda, bir an i~in vak'alarm suretlerini mutalaa etmesidir. ~uphe yok 
ki, nefs ruhani oldugu zaman (ma'nevi bir hale geldigi vakit), vak'a
larm suretleri, onda bilfiil mevcud olur. Nitekim ruhani olan butun 
zatlann hali boyledir. Nefs-i natlka, cismani maddelerden, bedene ait 
idrak hallerinden ve organlarmdan tecerrud ettigi zaman, ruhani bir 
hal allr. Nefs i~in bu hal, uyku sebebiyle bir an i~in vukua gelir. Ni
tekim bundan bahsedecegiz. imdi nefs, uyku sayesinde ve o an i~in· 
de, istikbalde meydana gelecek i§lerden merak ettikleri ha.kkmda 
bilgi iktibas ederek, kendine has idrak vas1talarma, bu bilgi ile doner. 
~ayet bu iktibas zaYifsa, kan§1k olmas1 sebebiyle hayaldeki misali ve 
remzi (muhakat) a~1k bir §ekilde aksettirmiyorsa, bu remz, ta'bire 
muhta~ olur. Bu iktibas, rumuzdan mustagni kalmacak kadar kuv
vetli olursa, misal ve hayalden armm1§ ve halis olmas1 sebebiyle ta'bi
re muhta~ olmaz. 

Nefste boyle bir amn (lemha) vaki' olmasmm sebebi §Udur: Nefs 
bilkuvve ruhani olan bir zattlr. Beden ve ondak!i idrak vas1talar1yla 
ikmal edilmi§tir. Onun, bedenden ve ona ait idraklerden mutlaka kur
tulmas1 gerekir. Ta ki zz ~1 saf ak1l haline gelsin, vucudu bilfiil kamil 
olsun. Bu suretle nefs, bedendeki idrak vas1talanndan hi~ bir §eye 
muhta\! olmadan ve dogrudan idrak eden ruhani bir zat olur. Ancak 
nefs nev'inin ruhaniler arasmda'ki derecesi, ufuk-1 a'la sakinleri olan 
meleklerden a§ag1d1r. Qiinki.l melekler, zatlanm ne bedendeki idrak 
organlan vas1tas1yla ne de diger bir §eyle kemale erdirmi§ degillerdir 
(Onlardaki ,kemal bi-gayrihi degil bi'z-zattlr). 

Nefs, bedende bulundugu mudde~e, kendisi i~in bu isti'dad hasll 
olur. Bu isti'dactm bir ozel §ekli vard1r. Evliyada mevcud alan gibi. Bir 
de geneli vard1r, umtim insanlarda mevcud olan gibi. i§te ru'ya ha
d!isesi budur. 

Nebilerdekine gelince : Bu, be§eri varllktan insilah ederek, ruha
nilerin en yUksegi olan saf meleklik haline ge~i§i te'min eden bir isti'
dadd1r. Bu isti'dad vahiy hallerinde nebilerde mUkerrer olara:k orta-

YQsuf 

ya ~ 

idral 
vazi~ 

a§ag 
dola~ 

tin dE 
ii~ , l 
yetle 
tebt:l 
nun 
yetrr 
nm 
rii'y~ 

ki n 
miid 
lin dE 
Ciinl 
detir 
-oru 
ge~e 

kir . 

yeti 

limn 
lnsaJ 
na l 
med, 

Pe) 
adl 

Bu 1 

elrr 

man 
re t 
eder 



Yusuf, 43-49) HADiSLERLE KUR'ANI KERIM TEFSIRi 4081 

ya <;:Ikar. Neb!, bedendeki idn\k hallerine ve vas1talarma avdet edip 
idrakten ne vaki' olacaksa, o vukua geldigi zaman; bu, ac;:Ikc;:a uyku 
vaziyetine benzer. Her ne kadar uyku ve rii'ya hali, bu vaziyetin c;:ok 
8.§ag1smda ise de, yine de bu benzerlik mevcuddur. Bu benzerlikten 
dolayi ~ari' (Muhammed s.a.) rii'yay1, «0, niibiivvetin kirk alti ciiz'
tinden bir ciiz'diir», ta'biri ile ifade etmi§tir. Diger bir rivayette kirk 
tic;:, ba§ka bir rivayette ise yetmi§ sayisi zikredilmi§tir. Fakat bu riva
yetlerin hie;: birinde bizzat sayi kasdedilmi§- degildir. Maksad, rbu mer
tebelerdeki farkh durumlarm c;:oklugunu anlatmaktan ibarettir. Bu
nun da delili, hadisin baz1 rivayetlerinde, Araplarda c;:oklugu ifade eden 
yetmi§ say1s1mn zikredilmi§ olmasidir. Bazilarmm, «Kirk altl sayiSI
nm bahis konusu edilmesi, vahiy ba§langiCmdan itibaren ilk alti ay 
rti'ya §eklinde idi. Bu sure bir senenin yans1dir. Mekke ile Medine'de
ki ntibtivvet mtiddetinin tiimii yirmi iic;: senedir. Bu duruma gore bu 
miiddete dahil olan yanm sene bu siirenin kirk altlda biridir», §ek
linde bir gorii§ ortaya atmalan, hakikat olmaktan uzak bir sozdiir. 
<;iinkii bu durum, sadece Nebi (s.a.) ic;:in vaki' olmU§tUr. Aym miid
detin, diger Nelbilerden her biri ic;:in de vaki' oldugunu nereden bili
yoruz? Bu~~nla beraber bir de §U var : Bu durum, sadece rii'ya ile 
gec;:en zamanm niibiivvetle gec;:en zamana olan nisbeti hakkmda bir fi
kir verir, niibiivvetin hakikat1 kai"§lSlnda rii'yamn hak!kat1 ve mMli
yeti hakkmda hie;: bir §ey ifade etmez. 

Evvelce verdigimiz izahat anla§1ld1ktan sonra, §U hususun da bi
linmesi lazim gelir : <cRii'ya nijbiivvetin §U kadarda biridir» sozii ile, 
insanlam §amil olan ilk kademedeki isti'dadm, f1tratan nebiler simfi
na has olan yakm isti'dada olan nis'beti kasdedilmi§tir. Zici ilk kade
medeki bu isti'dad her ne kadar insanlarm umumunda mevcud ise de, 
(Peygamberlerdeki isti'daddan) uzak olan bir isti'daddir ve bu isti'
dadla beraber birc;:ok engel ve kostekler (mevani' ve avaik) bulunur. 
Bu engel ve kostekler, o isti'dadm (kuvve halinden c;:Ikip) fiil haline 
gelmesine mapi olur. 

· Bahis konusu engellerin en biiyiigii, zahirdeki hisler ve di§ duyu 
organland1r. Bu sebeple Allah, insanlan, uykuda iken kendilerinde 
tab'ii bir hal · olarak mevcQd olan uyku hali ile hic_ab ve hissi perdeleri 
u.zer,l¢:riJ;lden kalka~ak bir yap1da yaratmi§tlr. Bu petde kalktlgi za
inan .nefs,._h.ak olan alemde, merak ve arzu ettikleri §eyleri. ogrenme
ye te§ebbiis eder, bazl "vakitierde bu alemden bir lemha ve an idrak 
eder, bu . an ic;:iride maksadm1 ele gec;:irir, merak ettigini ogrenir. Bun
dan dolayi §ari' (Hz. Muhammed), rii'yayi miibe§§irattan (ve niibiiv
vetin miijdecisi olfln i§aretlerden) saymi§ ve : Miibe§§irat miistesna, 
niibfurv~tte;n . bir §ey kalmadl, demi§; ya Rasulallah, miibe§§irat ne-

Tefsir, c. Vlli F . 256 
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dir? diye soruldugu zaman: Salih (iyi) bir adamm gordugu veya ona 
gosterilen salih (ve sad1k) rii'yad1r, buyurmU§tUr. 

Uyku ile his hicabm:m ve duyu perdesinin ortadan kalkmasmm 
sebebini size tasvir edeyim: Nefs-i nat1kamn idraki ve fiilleri sadece 
cismani olan hayvani ruhla vukua gelir. Hayvani ruh ise latif bir bu
hardlr ve merkezi, kalbin sol ic; k1Sm1d1r. Nitekim Calinos ve diger 
tabibler, te§rih hakkmd'aJki eserlerinde meseleyi bOyle izah etmi§lerdir. 
Bu ince buhar, atar ve diger damarlarda kanla birlikte dola§Ir. Vu
cudda his, hareket ve diger bedeni f.Ulleri meydana getirir. Latif bu
hann en ince kiSml d'imaga yli'kselir, beynin soguklugunu mu'tedil ha
le getirir, boylece beynin i~ t'araflarmda mevcud olan kuvvetlerin fiil
lerini ve te'sirlerini tamamlar. imdi nefs-i natlka sadece bahis konu
su ruh-i buhari ile idrak eder ve dli§linfu, ona baghd1r. Latif bir §e
yin kesin bir §eyde te'sir vticuda 'getirmemesi, tekvindeki hikmetin ge
regidir. Bedendeki maddeler arasmda latif olan, bahis konusu hayvani 
ruhtur. Onun ic;in lbu ruh, cismaniyet itilbanyla kendisine Zld olan bir 
zatm yani nefs-i natlkamn eserlerine ve te'sirlerine ma:hal olmU§tur. 
Nefs-i natlkanm bedendeki eser ve te'sirleri bu ruh vas1tas1yla has1l 
olmu§tur. (Nefs-i nat1ka c;ok latif ve ince oldugu ve kesif olan beden
deki or~anlara dogrudan te'sir edemedigi ic;in bu organlar ic;inde en 
latif olan hayvani ruha te'sir etmi~, o vas1ta ile de kesif ve clsmani 
olan, bu ozelligi sebe'biyle kendisine Zld bulunan beden fizerinde ffiU· 
essir olmU§tUr. Klsaca nefs-i natrkanm, beden uzerindeki te'sirl sade
ce hayvani ruh vfuntas1yla olmakt ad1r). 

Dsha evvel nefs-i natlkanm iki c;e§it idraki bulundugunu izah 
etmi§ti'k. Dl§ duyularla olan idrak bu lbe§ duyudur. i~ duyularla olan 
idrak, bu beynin kuvvetleridir. Bu idraklerin ttimu, nefs-i natlkay1, 
kendisinin iisttindeki ruhani zatlan (zevat-1 ruhaniyye) idrak etmek
ten allkoyar, halbuki o, f1trattan bu gilbi §eyleri idrak etme isti'dadma 
sahiptir. Dl§ duyu o:rganlan cismani olduklan i~in, kar§Ila§tlklan 
yorulma ve b1kma gibi hailer sebebiyle uyuklamaya, geV§emeye ve 
zaylflamaya ma'ruz kahrlar, tasarruf ve me§guliyetinin ~oklugu se
bibiyle n1h darmadag1mk bir hale gelir. Bu yuzden, kamil surette 
(dl§) idrakten tecerrud etmesi i~in Allah, dl§ duyu organlan i~in isti
rahat etme arzusu yaratb. Bu 'ise; hayvani ruhun, dl§ duyu organla
n mn (havass-1 zahirenin) tumtinden geri ~ekilmesi ve i~ duyuya 
(hiss-i batm) donmesiyle has11 olur. Bedeni buriiyen ve saran gece se
rinligi bu durumun husule gelmesine yard1m eder. Boylece garizi ve 
t abii hararet bedenin derinliklerini (ve oraya ula§mayi) ister, zahir
den ~ekilerek batma yonelir, Biniti olan hayvani ruhu batma dogru 
sevkeder. Ekseriya insanlann sadece gece uyumalarmm sebebi 'budur. 
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Ruh, di§taki duyulardan ~ekilir, i~ kuvvetlere doner, nefs-i ·nati
l(a, kendisine · ag1rllk veren me§galeleri ve engelleri uzerinden atarak 
hafifler ve (dl§ formlardan uzakla§IP) haf1zadaki surete doner. 0 va
kit, ondan, kendisine, terkib ve tahlil yolu ile bir takrm hayali suret
ler aks eder. Bu §ekilde temessUl eden hayali suretlerin ~ogu mu'tad
dlr. Zira k1sa bir muddet evvel idrak ed!len ma'lum §eylerden ~Ika
nhp vucuda getirilmi§tir. Sonra dl§ duyulan toplayan mu9terek his, 
bu suretleri kendine indirir ve di'§taki be§ duyu organma uygun bir 
§ekilde onlan idrak eder. Nice zaman olur ki, kendine has batmi kuv
vetlerle \!e'ki§me halinde bulunmakla beraber, bir an i~in nefs-i natl· 
ka, ruhani zatma yonel'iverir ve bu suretle kendi ruhani idraki ile 
dogrudan idrak eder bir duruma gelir. <;unki.i nefs, boyle bir idrake 
isti'dadh olarak yaratllmi§tlr. 0 vakit zatma bagh bir vaziyete gelen 
e'§yanm suretlerini iktibas eder, onlan kap1verir. Sonra hayal, idrak 
edilen o suretleri ahr ve onlan hemen hakikatte oldugu gi'hi veya 
bilinen kahplardaki remizlerle temsil eder. Bu temsillerden rumuz 
(muhakat) §eklinde olanlar ta'bire ihtiya~ g6sterir, (gayb aleminden) 
idra.k etmekte oldugu lemhay1 ve am (tam olarak) idrak etmeden 
once, (dl'§ aleme ait) haflzada!ki suretler uzerinde nefs-i natlkanm 
terki'b ve tahlil faaliyetine giri§mesi, kan§Ik • rii'yalan olu§turur. 
(adgas ii ahlam, Yllsuf, 44; Enbiya, 5). 

'Sahih bir hadisle Nebi (s.a.) ~oyle buyurur: RU.'ya ug ge§ittir: 
Allah'tan olan ru'ya, melekten olan ru'ya, §eytandan olan ru'ya. Bu 
tafsilat ve izah §ekli, bahsettigimiz hususa mutab1ktlr. Ru'yamn a~1k 
olam AUah'tan, rumuz §eklinde (ve temsili) oldugu i~in ta'bire ihti
ya~ g6stereni melekten. adgas u ahlam da §eytandandir. <;unku so
nuncu turden olan (bedeni ve hissi) ru'yalar tu.mu ile batll ve asilsiz
dir. Bu bat1lm kaynag1 da 9eytand1r. 

Ru'yamn ~akikatl ile ona sebep olan ve vucuda gelmesini sagla
yan uyku halinin mahiyeti i§te ·budur. RU.'ya insani nefs-in ozelliklerln
den olup, umumiyetle irusanlarda mevcuddur. insanlar iginde ru'ya 
gormeyen hig bir kimse yoktur. Hatta her insan, uyamk iken ken
disinden sadlr olan §eyleri, daha evvel ru'yasmda, bir kere degil, bir-
90k defa germii'§ ve bu suretle uykuda iken nefsin gayb1 idrak ettigi
ne, vaziyeti;.t mutlaka bOyle olduguna dair kendisinde kesin bir ka
naat has1l olmu§tur. Boyle bir halin uyku aleminde vukua gelmesi 
mumkUn olunca, diger hallerde de aym §eyin vucuda gelmesini im
kanslZ k1lan herhangi bir §ey:in bulunma<ilgl anla§lhr. QU.nku zat-1 
mudrike birdir ve hususiyetleri de umumiyetle her halUkarda mev
cuddur. Lutfu ve ihsam ile hak olana Ula§tlran Allah'tlr. 

Yukarda anlatllan ru'ya hali, ekseriya kas1ds1z ve ona kadir ol-
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mak bahis kanusu almadan vukua gelir. ~oyle ki: Nefs belli bir §ey 
hakkmda merak ic;inde alur, a yiizden uykuda, bahsedilen a «anda» 
(lemha'da), a §ey nefse vaki' alur, ve nefs de ahu goriir, ama kasdet
tigi ic;'in gormii§ degildir. 

(Mesleme ibn Ahmed Macriti'ye ait) Kitab'ill-Gaye'de (Gayet'ill
Hakim) ve riyazet ehlin'in diger eserlerinde, uykudan once soylenilen 
isimler zikredilmi§tir. Bu is'imler, mera!kla arzu edilen §eylerin rii'ya
da goriilmesine selbep alur. Buna Halumiye ismi verilmektedir. Mes
leme, Kitab'iil-Gaye'de bunlal'dan bir Halume zikretmi§ ve buna: Ha
lumetu't-tab1ba-I tam (tam olan tabiatm halumesl) ismini vermi§tir. 
(hm Haldlin, Mukaddime I, 380-384) 

Rii'ya Ta'bir Etme ilmi 

~er'i ilimlerden alan bu ilim, ilimler san'atlar haline gelip, alim
ler bunlara dair eserler yazd1klan s1rada islam'da artaya <;Ikmi§tlr. 
Rii'ya ve arm ta'bir etme (yorumlama) huslisu, halefte aldugu gibi 
selefte de mevcud idi. Hatta bu husus, islam oncesi dini cemaatlarda 
('kralhklarda) ve milletlerde de var alagelmi§tir. (Mesela Yunan rii'
ya ta'bircisi Artemidarus'un Arapc;aya c;evrilen eseri, bk. istanbul Uni
versitesi ktp. Ay. Nu. 4726) Ancak bu hususta Mtisliiman rii'ya ta'bir · 
cilerinin soyledikleriyle iktifa edildigi ic;in, eskilerin rii'ya ta'birleri bi
ze ula:§mann§tlr. Her neyse, be§er nev'inde rii'yanm mutlaka mevcud 
oldugu ve zaruri alarak ta'bir edildigi muhakkaktlr. (Mesela) Kur'an'
da da ge<;tigi iizere dagru sozlii (ve Slddik) bir zat alan Yusuf (a.s.) 
rii'ya ta'bir ederdi. (bk. Yusuf, 43-44). Keza Hz. Peygamber (s.a.) in 
ve l!z ... Ebubekir (r.a.) in rii'ya gordtikleri sahih hadislerde nakledil
mi§tir. 

Rti.'ya, gayba ait idraklerden bir itlr·ak (ve a alemi idrak etme 
vas1talanndan bir vasita) d1r. Hz. Peygamber (s.a.) bir hadislerinde : 
(Sad1k ve) sahih rii'ya, niibtivvetin kirk altl ctiz'iinden bir ciiz'diir, di
ger bir hadiste ise : Miibe§§iraddan (ve gayb aleminden verilen mtij
delerden) salih bir §ahsm gordiigii veya diger bir §ahsm anun hakkm
da gordti.gu rii'yayl sadlkadan ba§ka bir §ey kalmarm§tlr, buyurmmj
lardlr. 

Vahiy nannna Hz. Peygamber (s.a.) de ilk once gorillen §ey rii'
ya idi. Gordiigii her rti'ya, mutlaka sa:bah ayd1nlig1 gibi (apa<;1k ala
rak dagru) <;1kard1. Hz. Peygamber (s.a.) sabah namaznu k1ld1ktan 
sanra cemaata doner ve ashabma : tc;inizden bu gece rti.'ya goren biri 
var m1? diye sarard1. Onlara bu hususta sual sarmasmm sebebi, is
lam'm galib gelecegine ve izzet bulacagma dair onlar tarafmdan go-
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~en rii'yada vaki' olan §eyler (ve manevi i§aretler) ile seVinmek 
~evresindekileri de sevindirmek) idi. 

Rii'yamn gayb1 idrak etme vamtas1 olu§unun sebebi §Udur : Kal
bi n1h (kalbteki n1h) Iatif bir buhar halinde, et olan kalp ~ukurun
dan ~1karak atar damarlara ve kanla beraber biitiin bedene yayihr. 
l insandaki) hayvani kuvvetlerin fiilleri ve ihsasl, 0 sayede kemal 
bulur. Be'§ duyu orgam va~ntrunyla fazla tasarrufta bulunmas1 ve za
hlri kuvvetlerin sevk ve idaresi yiiziinden ona, (kal'bi ruha melal ve) 
bitkinlik gelir. Beden sathm1, ma'lum oldugu iizere gecenin serinligi 
biiriir. i§te o vakit kalbteki merkezine dogru bedenin her tarafmdan 
gerisinrgeri ~ekilir. Tekrar faaliyete . •ge~ebilmesi i~in (iizerindeki yor
gunlugu ve b1kkmhg1 atarak) bu suretle istirahata ge~er. 0 yiizden 
dl§ duyu organlan tiimden muattal olur. Daha evvel bu eserin ba§ 
tarafmda da ge~tigi gibi uykunun ve uyumanm manas1 budur. Son
ra sozii edilen kalbi ruh, (kal'bin ruhu) insandaki akllll ruhun (ruh-1 
ak1l) binegi-dir. Ak1lh ruh, emir (ve gayb) alemindeki her §eyi zat1yl~ 
idrak_ eder. <;iinkii onun hakikatl ve zat1, idrakin kendisidir. Onun 
gayba ait idrakleri taakkul etmesine engel olan §ey, i~inde bulun
dugu beden, cismani kuvvetler ve hislerle me§guliyet perdesidir. Eger 
bu perdeden hali olup ondan tecerriid etse, ayn-1 idrak olan hakika
tma doner, ve idrak edilebilir her §eyi idrak eder. $ayet ondan kis
men tecerriid edecek (ve· cismaniyetten s1ynlacak) olsa, me§guliyet
leri hafifleyeceginden, tecerriid ettigi miktarda kendi (ruhani) ale
minden mutlaka bir anhk (lemha) idrake sahip olur. 0 bu halet i~in

de iken, en biiyiik §agll olan zahiri his §aglllan tiimiiyle hafifler. Boy
Ieee orada bulunan kendi (ruhani) aleme layik idrakleri kabul ede'bil
me isti'dad1m kazamr. Kendi aleminden idrak edecegi §eyi idrak edin
ce (bunlarla birlikte) bedenine doner, (hede:pe donmek zorundad1r) . 
c;unkii bedeninde bulundugu siirece cismanidir, ve (bu alemde) c~s

mani idrak vas1talan olmadan, faaliyette bulunmak onun i\!in mi.im
kiin degildir. 

Bilgi elde etmeye yarayan cismani idrakler (ve melekeler) sade
ce beyinle ilgilidir. Bunlardan fa·al (mutasarnf) olan hayald1r. (Mu
hayyile) o hissi suretlerden bir tak1m hayali suretler ~1kar1r. Sonra 
bunlan, nazar ve istidlal esnasmda kendilerine ihtiya~ duyulan vak
te kadar muhataza etmek iizere h8.f1zaya sevk eder. Aym §ekilde nef~ 
de 0 hayati suretlerden diger bir taklm ruhi-akli suretler tecrid eder. 
Boylece tecrid hlssi (mahsus) olandan akli (ma'kill) olana yiikselir. 
ikisi arasmdaki vas1ta ise hayaldir. Onun i\!in nefs, kendi aleminden 
idrak edecegi §eyleri idrak ettiginde; bunu hayale ilka eder. 0 da bu
nu, kendisine mi.inasih di.i·§en bir suretle §ekillendirdikten sonra onu 
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mii§terek hisse sevk eder. Bunun iizerine uyku halinde bulunan §ahis 
bunu mahsU.S, (hissi, cismani ve maddi) im~ gibi gorii.r. Boylece id
rak, akli ruhtan hissi idrak seviyesine inmi§ olur. Ve yine hayal ikisi 
arasmda v:as1ta olur. Rii'yamn hakikat1 budur. 

Bu ifadelerden, ((dogru \!Ikan dii§ll (rii'ya-yi saliha) ile ccasllslZ 
olan karmakari§lk dii§» (adgas ii a!hlam) arasmdaki far~ sizin ic;in 
zahir olmahdlr. ~iiphe yok ki bunlarm hepsi de uyku halinde hayal
de (muhayyilede) mevcud olan suretlerden ibarettir. Ancak bu suret
ler eger (anlan) idrak eden akli ruhtan inmi§Se, bu rii'yad1r. Yok eger 
uyamkken, muhayyilenin haf1zaya tevdi' ettigi suretlerden almmi§Sa, 
bu da adgas ii ahlam (denilen karmakan§Ik ve aslls1z dii§) diir. 

Ma'lum olsun ki rii'ya-yi sadikamn dogruluguna delalet ve Sih
hatma §ehadet eden bir tak1m alametler vardir. Oyleki rii'ya goren §a
hiS uyku esnasmda (bu alametler ve i§aretler vasitasiyla) Allah tara
fmdan kendlsine bir miijdenin verildigini hisseder. 

Birinci alamet, ri.i.'ya goren §ahsm derhal uyanmas1d1r. Qok de
rin bir uykuda bile olsa, sanki acele olarak his alemine donmek ister
cesine hemen uyamr. Qii.nkii (gaybtan) ona ilka olunan idrak, o ka
dar aglr (ve 0 derece kuvvetlidir) ki, bu halet kal"§~Inda nefs his ale
mine, bedeni gaile ve cismani me§guliyetlerle dolu olacag1 bir halete 
ka~mak zorunda kallr. 

Diger bir alamet, mezkur idrakin devamh ve sabit olmas1d1r. 
Qiinkii bu rii'ya biitiin teferruatlyla onun hafiZasma nak§edilmi§tir. 
Hie; bir §ekilde yamlma ve unutnia hali ona yol bulamaz. Onu hatlr
lamak ic;in dii§iinmeye ve haf1zasma miiracaat etmeye hie; ihtiya~ 
duymaz. Da;ha dogrusu uyand1g1 zaman gormii§ oldugu rii'yayi Zlih
ninde, aynen mii§ahede ettigi gibi taze ve canll olarak muhafaza 
eder. Onun hie; bir teferruat1 kaybolmaz. Qiinkii ruhi idrak, zaman 
ic;inde g~mez, zihinde bir tertib iizere olmaz. Tersine bir anda ve 
def'aten hasll olur. Evet adgas ii ahlam denilen (ve §UU.r altma hap
seiilmi§ olan fiikir, duygu ve dii§iincelerin §UUr iizerine vurmasmdan 
ioaret olan aslls1z) rii.'ya zaman ic;inde gec;er. Soyledigimiz gibi bu 
c;e§it rii'yalar dimagm kuvvetlerinde yer allr ve muhayyile kuvveti 
onu · haf1zadan alarak mii§terek hisse gonderir. Bedenin fiilleri, za
man ic;inde gec;tiginden idrak bir tertib dahilinde vukua gelir. S1ra 
ile kimi once, kimi sonra zihne gelir. Beynin kuvvetlerine anz olan · 
unutma hali ona da anz olur. Halbuki nefs-i natlkanm idrakleri hie; 
de boyle degildir. 0 zaman siireci ic;inde gec;mez, bir terti'bi de yok
tur. Nefse intiba ederek ona nak§ olunan biitiin idrakler bir andan 
ciaha k1sa bir siirede ve def'aten vii.cuda gelir. Bazan rii'ya goren §a
his, uyand1ktan sonra da rii'ya uzun miiddet haf1zasmda (canl1 ve ta-
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ze olarak) baki ~allr ve ilk idrakin kuvvetli olmas1 halinde gaflet se
biyle asla fikirden uzakla§maz. §ayet bir rii'ya, uykudan uyandik

tan sonra ancak dii§iinUlerek ve iizerinde durularak hatlrlanabiliyor 
·e tekrar hatlrlanmca · da bir c;ok tafsilatl uuutuluyor ise, o c;e§it rii'

ya (ash fasll olmayan ve) adgas ii ahlam denilen bir rii 'yad1r. 
Bahis konusu rii'ya-y1 .sad1kamn alametleri aym zamanda vahyin 

hustis'iyetleridir. Nitekim Allah Teala: «Ya Muhammed, sana inen 
vahiy hustisunda acele edip dilini hareket ettirme, §iiphe yok ki, onu 
toplamak ve okutmak bize aittir. Biz okudugumuz zaman onun kJ.
raetini ta'kib et. Sonra onun beyam da Bize aittir.>> (K1yame, 16), 
buyurmU§tur. 

Rii'yanm vahiy ve niibiivvetle bir miinasebeti vard1r. Onun 1c;m 
sa~hih bir hadiste : Rii'ya, niibiivvetin kirk altl ciiz'iinden bir ciiz'diir, 
buyurulmu§tur. Bundan dolay1 rii'yanm miimeyyiz vas1flan ile nii
biivvetin miiineyyiz vas1flan ara.smda da bu miktarda bir miinasebet 
mevcud olmu§tur. imdi bu niikteleri nazar-1 dikkatten uzak tutma
mak laz1md1r. Bunun iZ'ahi da, bahsettigimiz husustan i'barettir: «Ve 
Allah diledigini yaratm>. · 

Rii'ya ta'bir etmenin manasma gelince. Bilmek laz1md1r ki akli 
ruh, idrak edecegi §eyi idrak edip, bunu muhayyileye gonderdigi ve 
muhayyile de ona bir suret verdigi zaman, o idraki az c;ok onun ma
nasma miinasib dii§en suretler dahilinde §ekillendirir. Mesela akli ruh, 

' en muazzam sultamn manas1m idrak edince muhayyile onu deniz 
suretinde §ekillendirir veya dii§manhgi idrak ettiginde muhayylle bu
nu yuan suretinde tasvir eder. §ayet ri.i'ya goren §ahis uyand1g1 za
man kendi haline dair hi\! bir §ey bilmiyor ve sadece bir deniz veya 
y1lan gordiigiinii hatlrhyorsa, rii'yay1 ta'bir eden zat, denizin hissi bir 
suret oldug_una ve idrak olunan manamn onun ote&inde bulundugu
na kesinlikle kanaat getirdikten sonra te§bih ve temsildeki kuvvetle 
nazar edip idrak olunan manay1 tesbitte kendi~ine yard1mc1 olacak 
diger bir tak1m karine'lerle de istidlalde bulunarak; mesela der ki : 
Denizden maksad sultandir. Zira o, muazzam bir §eydir. Onun ic;in 
sultam ona te§bih etmek miinasib dii§er. 

Aym §ekilde verdigi zarann biiyiikliigiinii dikkate alarak dii§~ 

mammn Jilana te§bih edilmesi uygun dii§er. Keza kadmlar da kab 
kabi!inden olduklanndan onlan da ( ev e§yasma ve) kablara benzet
mek muvaf1k olur. Ve bunun emsali c;oktur. 

Bazan (rii'yada) goriilen §ey sarih olur. Vaz1h ve a§ikar oldugun
dan veya idrak olunan mana ile onun benzeri olan suret arasmda 
yakm bir miinasebet bulundugundan bu c;e§it rii'yalar tabire muhtac; 
olmaz. ' Bundan dolaJI sahih bir hadiste : Rii'ya ii\! ·c;e§ittir. Allah'tan 
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olan ru'ya, melekten olan ru'ya ve §eytandan olan ru'ya, denilmi§tir. 
imdi Allah'tan olan ru'ya sarih olup ta'bire ihtiyac; gostermez. Melek
ten olan ru'ya, ru'ya-yi sadika olup ta'bire muhtac;tlr. ~eytandan olan 
ru'ya ise adgas u. ahlamd1r. 

~unu da bilmek gerek : Ruh, idrak ettigi §eyi muhayyileye gon
de:rxiiginde, muhayyile mu'tad his kahplanna dokerek ona bir suret 
verir. <;unku muhayyile hissin mu'tad kahplarda idrak etmedigi bir 
§eye hie; 'bir §ekilde bir suret veremez. Onun ic;in anadan dogma ama 
olana sultam deniz, du§mam y1lan ve kad1m kab- kacak §eklinde tas
vir edemez, tecessum ettiremez. Zira o, boyle bir §ey idrak etmeml§tir. 
Beiki muha-yyile bu gibi §eyleri o §ahsa, onun i§iterek ve koklayarak 
idrak ettigi §eylere benzeyen ve munasib du§en bir bic;imle tasvir 
eder. Onun ic;in . ta'bir yapan bir kimsenin bu gibi §eylere dikkat etme
si (ve hataya du§mekten kendisini korumas1) laz1m gelir. Zira <;ok ke
re bu gibi §eyler sebebiyle ta'bir klin§Ir ve ta'bire esas olan kanun bo
zulur. 

Bilinmelidir ki ta'bir ilmi, kulli ·kanunlara ve umumi kaidelere 
dair bir 'bilgi olup ru'yayl ta'bir eden §ahlS kendisine hikaye edilen hu
suslarm ilbaresini ve te'vilini bu kanun ve kaideler U.Zerine bina eder. 
Mesela (muab'birler bir yerde) deniz padi§a:ha delalet eder, der; ba§ka 
bir yerde derriz gayza ve ofkeye delalet eder, derler; diger bir yerde ise 
deniz derde ve musibete delalet eder, derler. Yine onlar mesela bir 
yerde y1lan du§mana delalet eder; ba§ka bir yerde y1lan s1r saklayan 
§ahistlr, diger bir yerde de yilan hayattlr, derler ve buna benzer bir 
taklm §eyler soylerler. 

imdi muabbir sozu edilen killli kanun ve umumi kaideleri hati
zasma iyice yerle§tirir. Her bir yerde ru'yaya en lay1k olmak uzere 
mezkur ka'idelerin ta'yin ettigi karinelerin geregine gore ta'bir yapar. 
Bahis konusu karinelerden baz1smm men§e'i uyamkhkta baz1s1mn ko
ku uykuda olur. Diger bir k1sm1mn kaynag1 kendisinde yaratllan has
sa . sebebiyle muabbirin nefsinde dogan (ve tulUat kabilinden olan) 
§eyler olur. 

«Bir kimse nic;in yaratilmi§Sa o §ey o kimseye kolayla§tmhr.» (Bir 
kimsede fltratan ru'ya ta'bir etme isti'dad1 varsa o kimse bu i'§i ko
layllkla y~par.) 

bteden beri bu ilim selef arasmda nakledilegelmi'§tir. Muhammed 
ibn Sirin (01. 110/ 770) bu konuda ulemanm en me§huru idi. Buna 
dair olan kaideler ona istinaden yaz1lmi§. Halk bu kanunlan c;ag1m1za 
kadar birbirinden nakledegelmi§tir. Ondan sonra bu ilme dair eser 
te'1if eden Kirmani olmu§tur. 

Daha sonra muahhar muellifler, bu ilme dair birc;ok eserler yaz-
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Ull.§lard1r. Bugi.in ~agnruzda, Magrib ahruisi ara:smda ragbette olan, 
Kayravan ulemasmdan i'bn Ebu Talib Kayravani'nin el-Mtimti' ve 
diger eserleridir. Salimi'nin (Muhammed ibn Ahmed ibn Orner) Ki
tab'til-F§3.re'si ·de bu konuya dair k1sa ve 90k faydah bir eserdd.r. Tu
nus'taki hocalanrmz.dan ibn Ra§id'in Merkabet'til-Ulya'sl da boyledir. 
Bu, ntibtivvet nuru ile I§lk sa\!an bir ilimdir. Zira ikisi arasmda bir 
mtinasebet vard1r ve rti'ya, vahyi idrak etme ve alma vas1talanndan 
biridir. Nitekim bu huslis sahih bir hadiste bu §ekilde sabit olmul_?tur. 

«Gayb1 bilen Allah'tlr.>> (Maide, 116). (ibn Haldun, Mukaddlme, 
II, 1136-1141 Terc. S. Uludag). 
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50- Hukumdar dedi ki : Onu bana getirin. Bunun 

uzerine ona elc;i gelince : Efendine don ve ellerini kesen o 
kadi_nlann zoru neydi kendisine sor. Suphesiz ki benim 
Rabbrm orrlann duzenini bilir, dedi. 

51 - Dedi ki : Yusuf'tan kam almak istediginiz za
man ne halde idiniz? Onlar dediler ki : Ha~a. Allah ic;in 
biz onun bir kotulugunu gormedik. Aziz'in kans1 da ~oy
le dedi : Sim,di -hak ortaya <;1kti. Onu kendime ben ram et
mek istedim. Ve o, gerc;ekten sad1klardand1r. 

52 - Bu; g1yab1nda kendisine gerc;ekten · h1yanet et
mediglmi, hainlerin hilesini Allah'1n ba~anya erdirmeye
cegini, onun da bilmesi ic;indi. 
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53 - Ve ben, nefsimi temize <;Ikarmam. <;un'kii ne
fis var §iddetiyle kotuliigii emredendir. Meger ki Rabbi
min esirgedigi bir nefs ola. Rabbrm Gaflir'dur, Rahim'dir. 

Allah Teala haber veriyor ki; kralm adamian kendisme gormii§ 
oldugu rii'yamn yorumunu ho§una giden ve anlad1g1 bir §ekilde ge
tirdikleri zaman Hz. Yusuf (a.s.) un faziletini, ilmini, rti'yasma gtizel 
bir §ekilde mtittali' oldugunu ve tilkeS'indeki tebeasmdan ahlakc;a tis
tun oldugunu bildi ve : Onu hapisten ~1kanp bana getirin, diye em
retti. E'l~i, Hz. Yusuf'a bu ha'beri getirdigi zaman; kral ve tebeas1 onun 
su~tan beri oldugunu, Aziz'in, kans1 tarafmdan kendisine nisbet edi
len su~tan 1rzmm temiz oldugunu keS'in olarak bilmeleri i'~in hapis
ten ~1kmay1 kabul etmedi. Onlar, kesin olarak bileceklerdir ki; onun 
hapsedilmesi, hapsedilmesini gerektiren bir i§ten dolayi olmayip, ona 
bir zuliim ve dti§manhktan ottirti olmu~tur. Demi'§ti ki : «'Eifendine 
don de ellerini kesen o kadmlann zoru neydi ·kendisine sor. §tiphesiz 
ki benim Rabb1m onlann dtizenini bilir.» 

Bu davram§I tizerine Hz. Yusuf'u oven, onun fazilet ve ~refine, 
kadrinin yticeligine ve sa'brma i§'aret eden hadisler varid olmu§tur. 
Mi.isned ile Buhari ve Mtislim'in Sahih'lerinde Ztihri kanahyla... E'bu 
Htireyre (r.a.) den rivayet edilen bir hadiste Allah Rasulti §Oyle bu
yurmm~tur: Biz '§tiphe etmeye tbrahim'den daha laJI~Z. ((Hani !bra
him : Oltileri nas1l dirilttigini bana goster, deyince ·: inanm1yor mu
sun? demi§•1li. 0 da : Hay1r oyle degil, ama kalbinl iyice mutmain ol
sun, demi•§ti.» (Bakara, 260) 

Allah Lut'a merhamet eylesin. Muhakkak ki o, saglam bir yere Sl

gmmi§tl. §ayet ben Yusuf'un kald1g1 kadar hapiste kalsaydim, ~a~
rana hemen lcabet ederdim. (Alah Rasulti (s.a.) ntin bu .sOzleri tevazu' 
kabilinderldir. Yoksa el'bette o azimce peygamberlerin en gti~li.isti, ma
kam yontiyle en yticesi, her ttirlti ovmeye ·en ~ok Iay1k olamd1r.) imam 
Ahmed de der ki : Bize Affan'm ... Ebu Htireyre'den, onun da Hz. Pey
gamber (s.a.) den rivayetine gore; Allah Rasulti (s.a.), «E.fendine don 
de ellerini kesen o kadmlann zoru neydi kerrdisine sor. §tiphesiz ki 
benim Rabb1rn onlann dtizenini bilir.» ayeti hakkmda §oyle buyur
mu§tur : Semfz ve ank ineklerden soruldugunda, Yusuf'un sa'bnna ve 
§erefine §a'§anm. Allah muhakkak onu bagi§larni§tir. §ayet onun ye
rinde ben olsayd1m, hemen kap1ya ko§ardim. Fakat o, kendisinin ma'
zur goriilmesini istemi§tir. Bu, mtirsel bir hadis~ir. 

«Dedi ki : Yusuf'tan kam almak istediginiz za:man ne halde idi
niz?» Kral, Aziz'in kans1 yamnda ellerini kesmi§ olan kad1nlan topla-
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dlg1 zaman, onlarm hepsin·e birden hitabla, veziri olan Aziz'in kansm1 
kasdederek onlara §Oyle demi§ti : Ziyafet gtinti «Yflsuf'tan kam almak 
istediginiz zaman ne halde (ne durumd1:) idiniz? Onlar dediler ki : 
Ha'§a, Allah i~in biz onun bir 'kottiliigiinii gormedik.» Allah i~in Yu
suf itham edilm~ degUdir. Allah'a yemin olsun ki biz, onun herhangi 
bir kottiliigunii bilmiyt>ruz. <<i§te o zaman Aziz'in kariSI da §6yle dedi: 
~imdi hak ortaya ~1ktl.» ibn Abbas, Miicahid ve .bir ~oklan derler ki : 
Aziz'in kariSI o zaman : Hak ortaya ~1ktl, zahir oldu, demi§tir. 

Onu kendime ben ram etmek istedim. Ve o: ceO beni kendine 
ram etmek istedi.» soztinde ger~ekten sad1klardand1r. Bu; gtya.bmda 
kendis'ine -gel"\!e'kten hiyanet etmedigini onun da bilmesi i~indi. Ben 
bunu kendime kar'§1 itiraf ediyorum ki; kocam kendisine ihanet et
medigini, biiytik gtinahm meydana gelmedigini kocam bilsin: Ervet, 
ber. bu genc;ten kam almak istedim ama o kabul etmedi. i§te kocamm 
benim su~suz oldugumu bilmesi i~in bunu itirat ettim. Hainlerin hile
sini Allah'm ba§anya erdirmeyecegini onun da bilmesi i~indi bu. Bu
nunla 'birlikte ben, nefsimi temize ·~1karmam. Zira nefis konu§ur, te
mennide pulunur. Ve bu sebepledir ki ben ondan kam almak istedim. 
Zira nefis kottiliigii ~ok~a emredendir. Meger ki Rabb1mm, Allah'm 
esirgecligi bir nefs ola. Muhakkak ki Ra'bb1m Gafur'dur, Rahim'dir. 
Kl:ssamn akl§ma, sbziin manalanna en uygun, en Iay1k ve en me§hur 
g6rii§ budur ki; bu sozler, Aziz'in kansma aittir. Maverdi Tefsir'inde 
'bu gorii'§ii hikaye etmi§, imam el-Allame Ebu Abbas ibn Teymiye -Al
lah ona rahmet eylesin- de bu gorii§ii desteklemek iizere ba§h ba
§ma bir eser meydana getirmi§tir. 

Bu sazleri ccBu; g1yabmda kendisine (kocasma) ger~ekten hiya
net etmedigini ... onun da bilmesi i~indi. .. » ayetinden itibaren iki aye
tin, Hz. Yflsuf (a.s.) un sozii oldugu da soylenmi§tir. Buna gore an
lam §6yle oluyor: Krahn benim ma'sum oldugumu bilmesi, Aziz'in gi
yabmda kar1Sl husflsunda kendisine ger~ekten h1yanet etmedigoini, 
hMnlerin hilesini Allah'm ba§anya erdirmeyecegini bilmesi i~in el\!iyi 
geri ~evirdim. Bununla birlikte ben, nefsimi temize ~1karmam. Qiinkii 
nefis, var §iddetiyle kottiliigu emredendir. ibn Cerir ve ibn Ebu . Ha
tim, bu gorii§iin dl§mda ba§ka bir gtirii§ rivayet etmezler. ibn Cerir 
der ki : Bize Ebu Kiireyb'in... ibn Abbas'tan rivayetinde o, §oyle an
latmi§tlr: Kral kadmlan toplad1gmda onlara: Yflsuf'tan kam almak 
iitediniz mi? diye sormu§; onlar : Ha§a, Allah ic;in biz onun bir kotu
liigunii gtirmedik, demi§ler. Aziz'in kans1 da :§6yle demi:§ : ~imdi hak 
ortaya ~1kt1. Onu kendime ben ram etmek istedim. Ve o, gerc;ekten sa
dlklardandlr. Yflsuf da dedi ki: ccBu; g1yabmda kendisine ger~ekten 
hiyanet etmedigimi onun da bilmesi i~indi.» Bunun tizerine Cibril 
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(a.s.) ona: Dii§iindiigiinii dii'§iindiigun giin de mi? diye sormU§ ve 
Hz. Yllsuf : «Ve ben, nefsimi temize ~1karmam. <;iin'kii nefis, var §id
detiyle kotilliigu emredendir.» demi§tir. Miic·ahid, Said ibn Cubeyr, 
ikrime, ibn Ebu Hiizeyl, Dahhak, Hasan, Katade ve Suddi de boyle 
.soylemi§lerdir. Ancak birinci gorii§, daha kuvvetli ve daha ac;Iktlr. 
Zira soziin aki'§Imn tamam1 kralm huzurunda Aziz'in kansmm sozle
rindendir. Hz. Yusuf (a.s.) yanlannda degildi. Aksine ondan sonra 
kral Hz. Yusuf'u yanma getirmi§tir. 

54 - Hiikiimdar dedi ki: Onu bana getirin de yant
ma alay1m. Onunla konu~unca da dedi ki: Sen bugiin bi
zim yan1m1zda onemli bir mevki sahibisin, eminsin. 

55 - Dedi ki : Beni memleketin hazineleri uzerine 
ta'yin et. <;unku ben onlan iyi korurum, bilirim. · 

Yusuf Hazinenin B~ma Getiriliyor 

Allah Teala haber veriyor .ki; kral, Hz. 'Yftsuf (a.s.) un ma'sfun 
oldugunu, 1rzmm kendisine nisbet edilen suc;tan beri, tertemiz oldu
gunu anlaymca dedri ki: ((Onu bana getirin de yamma alayim.» Onu 
has adamlanmdan ve kendileriyle me§verette bulunduklanmdan kila
yim. Onunla konu§up tam§mca, fazilet ve ustunlugiinu goriince on
daki yaradili§ ve huy ,giizelligini, kemalini anlayinca kral kendisine 
§6yle dedi : (cSen bugiin bizim yamm1zda onemli bir mevki sahibiscin, 
eminsin. » Hz. Yllsuf da dedi ki : «Beni memleketin hazineleri uzerine 
ta'yin et. <;iinkii 'ben onlan iyi korurum, biHrim.» deyip kendini 5vdu. 
0 halde bir kimsenin, ihtiya<; halinde ve durumu bilinmedigi zaman 
kendini ovmesi caizdir. Hz. Yusuf kendisinin emniyetli bir hazinedar, 
uzerine ald1g1 i§i bilen birisi oldugunu da soylemi§tir. ~eybe ibn Ne<ame 
der ki : Bana tevdi' edip verecegini iyi korurum, kurakhk senelerini 
iyi bilirim. ~eybe'nin bu soziinu ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 

Hz. Yusuf, guc; yetirecegini 1bildigi bir i§i insanlann menfaatma 
olarak istemi§tir. Yeryiizii hazineleri fizerine vazifelendirilmesini he
men istemi§tir. Bunlar; durumlanm haber vermi§ oldugu b~lanna 
gelecek k1thk seneleri ic;in mahsullerin toplandigi ehramlar (buyfik 
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Alar) d1r. Boylece ihtiyaca en muvMlk, en dogru ve faydah bir §e
de onlar ic;in tasarrufta bulunacaktlr. Ona ragbet ve bir ikram ola
k, onun bu istegine ica'bet edilmi§, bu istegi kabul edilmti.§tir. Bu

un ic;in Allah Teala §Oyle buyurur : «i§te bOylec~, Biz Yusuf'u yer
ziinde yerle§tirdik. Nereyi isterse orada konaklard1. Rahmetimizi is
·gimize veririz. Ve ihsan edenlerin ecrini zayi' etmeyiz.» 

izAHI -----

Biz bu prensiblerin Hz. Yusuf zamanmda mevcud olmaYIP · sMe
ce Muhammed Aleyhiselam'm gununde kurulmu§ 'bir islam prensibi 
oldugunu soylemiyoruz. «BU dinin ictimai prensibleri her peygambe
rin gununde degi§iktir , her peygam'berin getirdigi prensibler aynd1r, 
ictimai meseleler akide prensibleri gibi her peygamberin getirdigi din
de aym degildir» §eklinde bir iddiam1z yoktur. 

Gerc;i, boyle bir iddia ileri surenler olabilir. Fakat biz, meselenin 
bu turlu iddialan a§acak kadar §limullu ve derin oldugu kanaatmda
yiZ. Ayet ve hadislerden hukum c;1karmamn usullerini kavraya:bilmek 
ic;in, bu meselenin hangi esaslara istinad ettigini 'bilmek gerekir. An
cak o zaman tabii seyrini devam ettirmekte olan bu turlu ictimai me
eeleleri, usul-i f1k1h ve onun hlikiimleriyle tahlil ede'biliriz. Ki bu hu
sU.s, duraklama devirlerinde donuk ve hareketsiz olarak kalmi§tlr. 

islam f1kh1, bO§lukta meydana gelmi§ deg,ildir. Onu, bo§lukta ya
§amak ve bO§lUkta anlamak da miimkiin degil!. .. islam f1kh1; islam 
cemiyetinde tekevviin eder. Daima hareket halinde olan ve islam'1 ya
§amaya c;all§an bu cemiyet, birtak1m zaruri ihtiyac;larla ka!"§I kaf§l
ya kahr. Bu ihtiy3:c;lan islam'a uygun §ekilde kar§Ilamaya c;all§Irken 
islam f1kh1 kendiliginden tekevviin eder. islam cemiyetinti. islam fik
hl meydana getirmez. Bilakis; islam'1 ya§amaya c;ah§an ve ihtiyac;la
nm islam'a uygun §ekilde k:af§Ilamak isteyen islam cemiyeti, islam 
hukukunun meydana gelmesine vesile olur. 

islam hukukunun bo§lukta tekevvfin etmeyi§i ve onun islam ce
miyetini degil, islam cemiyetinin onu meydana getiri.~i tarihte ya§an
mi§ iki gerc;ek ve iki biiyiik delildir. islam hukukundaki hareketlilik 
ve seyyaliyet karakterini anlamak ve onu tam kavrayabilmek ic;in bu 
tarihi gerc;egi iyi bilmemiz gerekir. 

Bugiin islam hukukuyla ilgili hiikfim ve prensibleri haz1r olarak 
allp kullananlar, bu iki gerc;ekten habersizdirler. Hiikiim c;lkard1klan 
ayet ve hadislerin ini§ ve huklimlerin ne§'et edi§ sebepleri uzerinde 
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durup bu hiikiimlerin nas1I tekevviin ettigini, hangi miinasebetler ve 
hangi §artlar i9inde dogdugunu ~a§tlrm1yorlar. Bu hiikiimlerin ce
vab verdigi giiniin ihtiya9lan ve · §artlan iizerinde durmuyorlar. Hal
'buki bu hiikiimler, o §artlann ve ihtiya9larm meydana getirdigi hii
kiimlerdir. Onlarm i<9inde viicud bulmu§, onlarm i9inde ya§affil§ ve 
onlarm ihtiya·9lanru kar§llaml§tlr ... Bunlan dikkate almadan bu hii
kiimlerin tatbikini isteyenler, onun b'O§lukta meydana geldigini ve bu
giin ~lukta ya'§ayabilecegini zannedi}rtorlar. Bunlar fukaha (islam 
hukuk9usu) degildiler. Bunlann ne islam hukukunun ne de islam di
ninin temel yaplSiyla alakalan vard1r! 

Bir de hareket halindeki hayatm dogurdugu «'flklh» vard1r. Her 
ikisi de ayet ve hadislere istinad etmekle beraber temel yapllan iti
banyla ayn ayn §eylerdir. 

Hareket halindeki hayatm meydana getirdigi f1k1h, ayetlerin in
mesine ve hiikiimlerin dogmasma vesile olan hayat §artlanru esas 
ahr. Flk1h, hayat '§artlanyla nass ve hiikiimlerin birle§erek meydana 
getirdikleri bir terkibdir. Bu terkibin maddeleri birbirinden aynld1g1 
takdirde yap1 ve 6zelligini kaybetmi§ olur. 

Bunun i9indir ki; hareket halindeki hayatm §artlan i9inden dog
mami§, bu §artlara uygun bir biinyeye sahib olmayan ve miistakil ola
rak bo§lukta ya§ayan bir tek f1k1h hiikmii tasavvur olunamaz ... 0, 
bo§lukta viicud bulmu§ degildir. Bu sebeptendir ki bO'§lukta yal}aya
maz! 

Buna misal olarak, islam'm f1khi hiikiimlerinden olan, bir mi.islii 
marun kendi kendini tezkiye edememesi vazife talebinde bulunama
masl meselesini ele alallm. Bu hiikiim, a§agida mealini verdigimiz 
ayet ve hadisten 9rkarllnn§tlr : «Kendinizi begenip temtze ~!karma

yin» .. . (Necm, 32) 

<(Allah' a yemin ederim ki biz bu vazifeyi isteyene vermeyiz»... (Bu 
hadis miittefekkun aleyhtir.) 

Bu ayetle hadis ve bunlardan 91kanlan hiikiim ve islam toplulu
gunda cereyan etmi§ ve bu toplulugun tarihi tekevviiniine uygun ola
rak viicud bulmu§tur. Bunun i9indir ki bu hiikiim, 'bu topluma tatbik 
olunabilmekte, bu cemiyetin hayat §artlan i9inde yerini allp, onun 
ferd ve cemiyet olarak 6zelliklerine uygun §~kilde ihtiya9larma cevap 
verebilmektedir. 

Bu islami hiikiimler, bir islam toplulugunda tatbik olunmak iize
re gelmi§ bulunuyor. Bu hiiki~m hayali bir bo§lukta degil, ger9ekler 
arasmda viicud bulmu§tur. ~u halde bu hi.iki.im, ancak islam toplulu
gunda tatbik olunabilir. Ger9ek te'sirini ancak i9inden fi§kmp <;1kt1g1 
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bu toplum iizerinde gosterebilir. .. Kurulu'§u yoniinden islam toplu
mu.. . Bu vas1flan tiimiiyle biinyesinde toplayamami§ olan her cemi
yet OO§luk saytllr. Bahsi gec;:en :tslami hiikiimler bu cemiyetlerde ya
§ayamaz. Dolay1s1yla ne bu toplumlara ne de kendi kendine · faydall 
olabilir. 

Biz 'burada, Hz. Yusuf'un S'Ozlerini ihtiva eden bir . a yet-i kerime 
ile ilgili olarak sadece bir hiikmiin tizerinde durmu§ olduk. Belirtmek 
isteriz ki islam nizammm biittin hiiktimleri aym '§artlan ta§Imakta
dlr ... 

Islam cemiyetinde ferdlerin kendi kendilerini begenip temize c;:t
karmalarma nic;:in izin verilmedigini, nic;:in millet meclislerine, devlet 
ba§kanllklanna veya diger mtihim gorevlere sec;:ilebilmek ic;:in kendi 
kendilerini aday gO.steremediklerini ve kendileri ic;:in propaganda ya
pamadtklarmi anlamak istiyoruz. 

i:slam toplumunun ferdleri, bu tiirlti vazifelere gec;:mek ic;:in ken
dilerinin liya'katll olduklanm ortaya atmaya muhtac;: degildirler. Ay
m zamanda bu topluma ait vazife ve makamlar da oldukc;a ag1rd1r. Bu 
toplumda hizmet yapacak olan'lar o hizmetin ktilfetini ancak Allah'm 
nzasm1 kazanmak ve verilen ·vazifeyi hakk1yla yerine getirmi'§ olmak 
ic;in ytiklenirler. Bundan ottiriidiir ki; kendi kendilerini tezkiye edip iyi 
insan dlduklanm ileri siirerek vazife isteyenler, kendi menfaatlan ic;in 
bu vazifeyi basamak yapmak emelini ta§Irlar! Bu tiirlii insanlara va
zife verilmemelidir! ... 

. Bu gerc;egi daha iyi kavrayabilmemiz ic;in i:slam toplumunun ne§'
et ettigi tabii §artlara 'bir goz atmak ve onu meydana getiren ferdle
rin temel yaptsmi iyi bilmek gerekir. 

Bu cemiyeti meydana getiren unsur hareket unsurudur. islam ce
miyetinde, Islam akidesinin dogurdugu bir hareketlilik vardtr .. . 

Once §Unu izah edelim : Peygamberlerin ya§adtklan devirlerde 
ila'hi kaynaktan gelen akide, onlar tarafmdan hem teblig hem tatbik 
ediHr. - aradan zaman gec;tikten- sonra ise, Allah tarafmdan gonde
rilip peygamber tarafmdan teblig ve tatbik olunan bu ilahi nizamm teb
ligi ve tatbikini gerc;ek mtisliimanlar kabulleniyor. insanlan hak dine 
hak nizama davet ediyorlar. Davet edilen yerlere hakim durumda olan 
cahiliyetin fitne ve zuliimleriyle kaqila'§Iyorlar. Bunlardan bazllan fit
neliklere kap1llp dininden doniiyor. Baztlan Allah'a kar§l verdigi soze sa
dakat gostererek §ehid olana kadar miicadele ediyor, diger baz1lan ise, 
kavmi ile kendi arasmda Allah'm hak ile htiktim verecegi giine kadar 
mticadelesine devam ediyor ... 

Allah Teala bunlann yardtmciSI oluyor, takdirini bunlann mey
dana getirdigi perde ile gizliyor ve yerytiztine saglam 'bir §ekilde yer-
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1~--tiriyor bunlan.. . <;iinkii Allah,' kendi mzammm yay1lmasma r;ah
§anlara yard1mc1 olacag1m va'detmi§tir. Yeryiiziinde Allah'm hakimi
yetini kurmalan -yani Allah'm nizarmm hakim k1lmalan- i~in bun
lara yard1mc1 olup istikrarlanm te'min etmeyi iizerine ahyor, Allah 
Teala. Ve bu yoldaki ba'§an Allah'a bir §ey saglayaca~ degildir. Gaye, 
Allah'm dininin muzaffer olmas1 ve kullarm Allah'm rububiyetinde is
tikrar kilmas1d1r. 

islam'1 yaymakta olan 'bu mii'minler i<;in duracaklan belli bir Sl· 
mr yoktur. Ne cografyarun r;izdigi sm1rlar, ne 1rklan birbirinden ayi
ran hudutlar; ne dillerin, ne renklerin, ne milliyetlerin ne de lbe§eri
yet tarafmdan meydana getirilen diger herhangi bir adi unsurun r;iz
digi belli bir sm1r onlarm ilerlemesine mani olabilir! Onlarfn bu yol
culugu, sadece, insan denen varhg1 rabbani akide sayesinde mutlak 
hiirriyete ula§tlrmak i<;indir. Biitiin insanlan ... Yeryiiziiniin her ka
rl§ topragmda Allah'tan gayn tapmakta oldugu her tiirlii put ve put
la:§tmlrm§ yaratlklardan kurtarmak, bu dii1§ii~ seviyeden allp Iay1k ol
dugu yiiceliklere ula§tlrmak ic;:in ... (Bkz. <<Yoldaki l§aretler» adll ki
tabm «Allah yolunda cihad» btiliimii) 

Bu dinin cemiyette bah§ettigi hareketlilik esnasmda -ki biz bu 
hareketin, herhangi bir yerde bir islam devleti kurulmas1 haHnde ve
ya miUiyet, kavmiyet gibi §eylerin r;izdigi hudutlar oniinde durmaya
cagma i§aret etmi§tik- ferdlerin cemiyet i\!indeki seviye ve degerleri 
ortaya <;Ikar. Bu seviye ve degerlerin k1ymet olr;iisii imandir. iman yo
niinden tartlhr ve olr;iiye vurulur. Herkes birbirini bu olc;:iiyle deger
lendirir ve bu olc;:iiyle bir'birlerini tamrlar. Cihad yolundaki taham
miilde, takvada, saHh kul olmakta, ibadette, ahlakta, liyakat ve ehli
yette hep bu ol<;ii kullamhr ... Biitiin bunlan gert;ekler ta'yin eder, 
hareketler ortaya <;I'kanr ve hem toplum hem o vasf1 ta§Iyan §ah1s 
tarafmdan bilinir ... Bunun ic;:indit ki, bu vas1flara sahip olan kimse
ler kendi kendilerini tezkiye etmeye ihtiyac;: duymazlar. Boyle bir tez
kiyeye dayanarak devlet veya hiikiimetin yiiksek kademelerinde vazi
fe istemezler ... 

I·§te boyle bir dogu§la bir islam cemiyeti dogar. Bu cemiyeti mey
dana getiren ferdler, cemiyetteki iman hareketlerinin kazand1rd1g1 o 
yiiksek vas1flarla muttas1ft1rlar. -islam cemiyetinin ilk dogdugu sl
ralarda, Muhacirin, Ansar, Ehl-i Bi'at-1 R1dvan ve Mekke fethinden 
once hem orduya maddi yard1m yap1p hem sava§a katllanlarda goriil
diigii gibi- Artlk bu cemiyetin ferdleri islam ugruna her tiirlii sikm
tlyi memnuniyetle kar§Ilarlar ... 

Artlk boyle bir toplumda hie;: kimse digerini kiic;:iimsemez. -Be§er 
olmalan dolayisiyla zaman zaman zaaf ve ihtirasa dii§seler dahi- bir-
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· lerindeki fazilet ve liyakatlan inkar etmezler. i§te o zaman btiyuk 
azife makamlan, gergek tezkiye kaideleriyle tezkiye olunmu§ bu in

ann vazife taleb etmeleri igin can a tar ... 
~imdi bOyle bir toplumun ancak tarim §art ve sebeplerle ilk do-

U§ta kurulabilecegini dti§tinenler vard1r! Bunlar, her islam toplumu
nun yeni ba§tan kurulmas1 gerektigini unutuyorlar ... Bu gtin de, 
yann da bu toplum vticuda getirilmek istendigi takdirde, insanlan 
'<;inde bulunduklan cahiliyyetten gikanp yeni ba§tan islam dinine gir
melerini te'min etmek gerekir. i§te ba§langig noktas1 buras1d1r .. . On
.an sonra -islam'm ilk kurulu§unda oldugu gibt- mti§kilatlar ve 

imtihanlar devresi gelir. Baz1s1 fitnelere kap1hp dininden doner, ba
ZlSI Allah'a kar§I verdigi sozde durup §ehid oluncaya kadar mticade-
e eder, 'baz1s1 islam ugruna btittin gtigltikleri sab1r ve tahammtille 

i<a r§Ilarken mti'min karde§lerinl de aym sab1r ve tahammtile te§vik 
eder .. Bunlar igin cahiliyyete tekrar donmek, kendini ate·§e atmak ka
dar korkun9tur. Artlk Allah Teala -ilk kurulu§ta mtisltimanlara yer
ytiztinde nas11 · istikrar saglad1 ise- kendilerine istikr•an saglaymcaya 
ve kendileriyle kavimleri arasmda hak ile htiktim verinceye kadar mti
cadele ederler. Neticede, Allah'm mulkti olan y~rytiztintin bir ko§esin
de gergek islam nizam1 kurulmu§ olur ... 0 vakit bu islam nizammm 
hareketliligi, ba'§lang1g noktasmdan itibaren devam eder. Bu hareket
lilik iginde yeti§en hareketli mticahidler imamn ge§itli kademelerinde 
deger ve mevki sahibi olurlar .. . 

Artlk boyle bir toplumun ferdleri igin kendi kendilerini tezkiye et
mek ve ytiksek mevkilere aday olmak bahis konusu degildir. <;tinkti 
kendileriyle birliktEY mensub olduklan toplum da muc·adeleye katlimi§, 
onlarda1ki degerlere bizzat §ahid olmu§tur. Onlan tezkiye edecek olan 
da aday gosterecek olan da toplumun kendisidir! ... 

Bu izah1m1zdan soma denebilir ki : Anlattlklanm1z islam toplu
munun kurulu§ merhalelerindeki durumlard1r. Acaba bu toplum ku
rulup oturduktan sonra durum ne olacaktlr? 

Boyle bir sual, bu dinin yaplSllll bilmeyenlerin sualidir! Bilmek 
laz1md1r . ki bu din devamh olarak hareket halindedir. Yerytizundeki 
insanlari. .. «Btittin yerytiztinti >> . . .. «Btittin insanlan>> Allah'tan ba§ka-_ 
sma tapma.ktan kurtanp hurriyete Jkavu'§turmak i<;in hareket halin
dedir. Bitip ttikenmesi soz konusu olmayan ·bu hareketiyle, tabiat, cin
siyet, kavmiyet veya be§eriyetin meydana getirdigi diger herhangi bir 
adi anlay~§lll hududunda duraklamadan ytirtiyecek ve insanoglunu 
putperestlikten kurtaracaktlr! ... 

~u halde -bu dinin as1l temel yap1s1 olan- hareket, mti§ktilat
lara g()gus gerenleri, ehliyet ve liyakat sahibi olanlan yeti§tirip orta-
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ya koymaya devam edecektir. -islam'dan uzakla§madlgi miiddet~e
toplumu durgunluga ve iimitsizlige dii'§iirecek herhangi bir durakla
ma kat'iyyen sozkonusu olamaz. Kendi kendisini tezkiye ederek vazi
fe talebinde bulunmay1 yasaklayan f1k1h hiikmii de boylece de·vam ede
cektir. Tezkiye, ancak islam cemiyetinin hareketliligi i9inde yiiksek 
vasrflarla yeti§enlerin yine o cem(yet tarafmdan tezkiye edilmesi §ek
linde olabilir. 

Denebilir ki, islam toplumu biiyiiyiince kirnse kimseyi tarumaz 
hale gelir. Liyakat sahiplerinin propaganda yolu ile kendilerini tarut
malan ve yapabilecekleri vazifeye t·alib olmalan gerekir! 

Bu soz de giiniimiiziin cahiliyyet toplumlarmdan miiteessir olan
lann vehimlerinden ibarettir . .. Miisliiman toplulugun her mmtlkasm
da halk birbirini yakmdan tamr. Her 9evre halkmm ·birbirleriyle ~e§it
li miinasebetleri vard1r. - Nitekim terbiye, olgunluk ve islam toplu
luguna bagllllk 'bunu gerektirir.- Bu suretle her mmtlkamn halkl, 
kendi arasmdaki liyakat sahibi insanlan yakmdan tamy1p bilir. On
lardaki liyakatm degerini ise, iman ol9iilerine vurarak takdir eder. Dev
letin yiiksek makamlarma veya mahalli idarelere bunlar arasmdan ehil 
olanlan gondermek 9evre halk1 i9in gii~ bir i§ degildir. 

Fa!kat ehemmiyet arzeden emirliklere gelince ... Onlan imam se
c;:er. imarm da ehl-i hall ve akd sahiblerinin namzed gi:isterdigi kimse
lerden millet se9er. Yani imam onlan, islam hareketi i9inde temayiiz 
etmi§ kimselerin i9inden se9er. islam cerniyeti daima hareket halinde
dir. Zira cihad k1yamete kadar bakidir. 

Bugiin islam nizam1 veya islam te§kil'atl iizerinde fikir yiiriitiip 
kalem oynatanlar yanll'§ yola sap1p 91kmaza girmektedirler! Bunlar 
islam nizarm esaslannm ve eldeki flk1h hiikiimlerinin '!Jo§lukta tatbik 
edilmesini istiyorlar! Bu nizamm, bugiinkii t"erdlerin meydana getir-

. digi cahiliyet toplumunda tatbikine yelteniyorlar! Halbuki - islam 
nizammm · temel yap1s1 ve onun f1k1h hii'klimleri yamnda- bugiinkii 
cahiliyet t9plumu bo§luk say1llr. Bu bo§lukta boyle bir nizamm ve bu 
tiirlii hiikiimlerin tatbiki miimkiin degildir... Bu toplumu meydana 
getiren ferdler, islam toplumunu meydana .getiren ferdlerle taban ta
bana: Zlddlr. islam toplumu -daha once de soyledigimiz gibi- bu top
lumdaki islami hareketliligin yeti§tirdigi ferdlerden meydana gelmi§
tir. Bir9o'k degerlere sahib olan bu §ahsiyetler, islam nizarmm cihana 
yaymay1 kendilerine vazife edinmi§lerdir. insanlan cahiliyetten kur
tanp islam'a dahil edebilmek 1'9lll cahiliyetle miicadeleye glrl§lf
lecc. Bu miicadele esnasmda cahiliyetin her tiirlii bask1, zuliim 
ve i'§kencelerine gogiis gererler. Bu faaliyetlerin ba§lang19 noktasm
dan son noktasma vanncaya kadar biitiin mii§kiilleri sab1r ve taham
miille kar'§Ilarlar. Halihazmiaki cahiliyet toplumuna gelince; bu top-
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urn, islam ve imanla alakas1 olmayan esaslar i.izerine kurul:r'nu§ bir top
umdur. isl'ami hareketlilikten uzak ve uyu§ukluk i~inde y~ar ... -Bu 
ebepledir ki- bu toplum, islam nizam1 ve onun f1klh hi.iki.imlerine 

nisbetle bo§luk say1lmaktad1r. Bu bo§lukta ne islam nizam1 ya§aya
bilir, ne de onun f1k1h hi.iki.imleri! ... 

Bahsettigimiz yazarlar islam nizam1 ve f1k1h hi.iki.imlerinin tat
biki i\!in \!are ararlarken kendilerini ilk hayrete di.i§i.iren §ey islam ni
zammda ehl-i hall ve akd sahibi kimselerin Se'\!ilme tarz1d1r. Bunlann 
kendi kendilerini tezkiye edip aday gostermeden se9ilebileceklerini blr 
ti.irli.i ak1llarma s1gd1ramazlar! i\!inde ya§ad1gm1z §U toplumlarda, b11 
nas1l mi.imki.in olabilir! Zira bu toplumlarm insanlan; ne dogru di.i
riist birbirlerini tamrlar, ne de birbirlerinin liyakat, di.iri.istli.ik ve i'ti
mad derecelerini bilirler! ... Bunlan hayrete di.i§i.iren diger bir husus 
da devlet ba§kam olan imamm se\!ilme tarz1d1r. imam1 dogrudan dog
ruya halk nn se\!ecektir, yoksa hall ve a'kd sahibi zevat m1? islam ni
zammda kendi kendini aday g(istermek ve tezkiye atmek gibi §eyler 
olmad1gma gore, bu zevatl imamm se\!mesi gerekir. Fakat imam tara
fmdan se\!ilen zevat nas1l tekrar doniip imam1 sege'bilir? Se<;tigi tak
dirde en bi.iyi.ik makam1 i'§gal eden imam i.izerinde bask1 unsuru sa
yilmazlar m1? Yahut imam onlan se\!erken liyakattan daha 90k, ken
disine bagll kallp kendisini se9eceklerinden emin olacag1 kimseleri o 
makamlara getirmez mi? ... 

Yollanm §a§lnp sakland1klan 91kmazda, cevab1m bulamad1klan 
bu ve 'buna benzer daha birgok sualler vard1r. 

Ben size, yollanm §a§mp saptlklan bu 91kmazm ba§lang19 nokta
Slm izah edeyim. i9inde ya§adlglilllZ §U cahiliyeti, kabul ettigimiz tak
dirde, ahlak ve fazilet derecelerini yakinen bildigimiz ferdlerin mey- . 
dana getirdigi bu cemiyette islam nizam1 ve islam hukukunun uygu
lanmasl istenecektir! 

Q1kmaz sokagm ba§lang19 noktas1 buras1d1r... Ara§tmc1 ne zaman 
bu noktadan ba§larsa, i§e bo§luktan ba§laml§ olacak ve neticede ken
dirii bu bo§lugun bir me9hul semtinde akmtlya terkedecektir! 

i9inde ya§ad1g1m1z §U cahiliyet cemiyeti, islam cemiyeti deglldir. 
Hal boyle o.i unca ne islam nizam1, ne de onun ihtiva ettigi islam hu
kuku bu cel'1iyette tat'bik olunabilir ... Bu mi.imki.in degildir. islam ni
zammm temel prensibleri ve islam flkh_mm ri.ikiinleri bo§lukta hare
ket edemez. Bo§lukta hareket ede'bilmesi i~in bo§lukta vi.icud bulma.s1 
laz1md1r! 

islam toplumunu meydana getiren ferdlerle cahiliyet toplumunu 
meydana getiren ferdler kat'iyyen birbirine benzemez. islam toplumu
nun dogup vi.icud bulmasma vesile olan ferd, aile ve gruplar bu top-
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lumu meydana getirebilmek i<;in-cahiliyetle- miicadeleye giri§mi§
tir. Bu faaliyetleri s1rasmda sahi'b oldugu deger ve ozellikleri koru
masmi bilmi§tir. 

Yeni bir toplumdur bu ... Yeni dogmu'§tur . .. insanogfunu hiirriye
te kavu§tutmak igin devamh hareket halindedir. Yerytiziiniin her ko
§esinde ... insanoglunun her ferdini... Alla:h'tan gaynya tapmaktan 
kurtarmak igin ... putperestlik illetinden gekip lay1ik oldugu yiicelikle-
re <;Ikarmak i~in ... Evet, putperestligin her tiirliisiinden ... 

Kendi kendini tezkiye etmek ve yiiksek mevkilerden vazife iste
mek me\rzuu ... Devlet ba§kam olan imamm ve diger devlet adamlan
mn segilme mevzuu ve benzeri meseleler .. . Ara:§tmcilar b~luk iginde 
bu mevzulan ele ahyor ... iginde ya§adigrnnz cahiliyet . toplumu igin
de bu meseleleri halletmeye gah§Iyorlar. .. Bizzat iginde y~IgimiZ 
cemiyet... Bu cemiyete viicud veren ferd ve unsurlarla islam cemiye
tini meydana getiren ferd ve unsurlar birbirinden tamamen ayn §ey
lerdir .. . iki cemiyet arasmdaki ol'gtiler ayr1, degerler ayn, dti§iinceler 
ayn, ahlaiklar ayn, duygu ve tasavvurlar ayndir ... 

Banka muameleleri ve bunlarm faiz Uzerine oturtulan temelleri. : . 
Si,gortalar ve bunlann temelini te§kil eden faizler ... Dogum kontrolti 
ve daha bii'<;ok §eyler .. . Biitiin bunlar birer mii§kilat olarak ara'§tm
cilan yorar ve bu mevzularda sorulan suallere cevap vermeye ~all

§Irlar ... 
Bu kimselerin hepsi de -maalesef- meseleye g1kmaz soka~n ilk 

_nqktasmdan ba§hyorlar! islam nizammdaki esaslann ve ondaki hii
ktimlerin getirilip halihazirdaki §U cahiliyet toplumuna tatbik edile
bilecegini dti§iintiyorlar. Meselenin halline bu sap1k yoldan ba§llyorlar. 
Demek ki o zaman -islami hiiktimler tatbikata konur konmaz- bu 
toplum, derhal islam toplumu oluverecektir! 

Uzticii olmasa dahi gUlling bir fikirdir bu ! 
Bilmek gerekir ki, islam toplumunu islam hukuku meydana ge

tirmi§ degil, bilakis islam toplumu isl•am hukukunu meydana getir
mi!§tir. islam f1khmm biitiin htikiimlerini bir araya getiriniz, yine bir 
islam cemiyeti viicuda getiremezsiniz. Ancak islami hareketleriyle 
- ba§langi·gtan itibaren cahiliyetle mticadele halinde olan- ve ikinci 
merhalede yine islami hareketlerle gergek hayatm ihtiyaglanm kaqi
layan bir islam toplumu, ozlenen islam fikhmi §eriatm temel prensib
lerinden iktibas ederek meydana getirebiliL .. Bunun aksi kat'iyyen 
mtimktin degildir! · · 

isl·am f1kh1 bo§lukta viicud bulamayacagi .gi'bi bo§lukta ya§ayamaz 
da ... 0, kafalarda ve kag1t iizerinde vticud bulan 'bir nesne degildir. 
Sadece hayatm gergekleri arasmda vticud bulur. Hem, herhangi bir 
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yatm da degilooo Onun viicud bulacagJ. hayat sadece ve sadece is
toplumunun hayat1d1rooo Onun i<;in her §eyden once, aranan tabii 

lliklere sahib ferdlerin meydana getirecegi bir islam toplumunun 
evcud olmasl lazimdlro islam flkhl, ancak bOyle bir vasatta viicud bu

up tatbrk sahasma konabiliro i§.te o zaman her §eyde biiyiik degi§ik-
ikler olacaktlro 0 0 • 

Cahiliyetle yapt1g1 miicadele ve hayata kar§I gosterdigi hareket
ilik sonunda meydana gelen bu islam toplumunun o zarnan banka, 
igorta, dogum kontrolii ve benzeri '§eylere ya ihtiyac1 olacak, yahut 

ta olmayacaktlro Boyle bir cemiyetin asli ihtiya<;larmm neler oldugu-
nu, ne miktar ve ne §ekil olacagm1 bu giinden bizler tesbit etmeye yet
.t<:ili . degilizo Tes'bit edemeyecegimize gore, bu ihtiya<;lan tanzim ede
cek. miieyyideleri koymaya da yetkili degiliz demektir! Diger taraftan 
elimizdeki islami hiikiimler de cahiliyet toplumlanmn ihtiya<;lanna 
cevab vermeye ve isteklerini yerine getirmeye miisait degildiro 0 0 Zira 
islam dini, cahiliyet topluinlarmm varhgm1 ba§langi<;tan beri me§ru' 
kabul etmemi§, onun devam etmesine nza g6stermemi§tiro Bundan 
dolay1d1r ki . onun cahiliyetten dogan istek ve ihtiya<;lanm da me§ru' 
kabul etmemekte ve telafisini uzerine almamaktadlr! 

Bu ara§tlncilarm ba§lanna gelen ger<;ek bela, mevcud cahiliyet 
toplumunu esas kabul etmelerinden gelmektediro Onlara g6re; Allah'
m dini, bu topluma uyarak ihtiya<;lanm gidermelidir! Halbuki mesele 
tam tersinediro Esas olan Allah'm dinidir. Be§eriyetin ona tabi olma
Sl, kendini ona uydurmas1 laz1m geliro Bunun tahakkuku il<fin ise ca
hiliyet prensiblerinden uzakla§IP degi§ikliklere ugramas1 gerekiro 00 Bu 
degi§iklikleri yap1p isi'am'a uygun bir hale gelebilmek i<;in tek bir yol 
vard1r, o da -cahiliyeti hedef alan- hareketliligin i<;ine girmeko 0 0 0 
zaman yeryiiziinde Allah'm uluhiyyeti tahakkuk edecek, kullar ·sade
ce O'nun rububiyetine yonelecekler, insanlann hayatma yalmz Allah'
m §eriat1 ·hakim oldugu i<;in putperestlikten ve kula kul olmaktan kur
tulacaklardlr 0 0 0 

Bu hareketler §iiphesi'z ki bir<;ok fitne, eziyet ve mii:§kilatla kar
§lla§acaktlro Baz1lan bu fitnelere kap1llp dininden donecek, baz1lan 
Allah'a ka:r§1 verdigi sozde durup §ehid olana 'kadar mucadele edecek, 
diger ba·z1lan ise, kavrni ile kendi arasmda Allah'm hak ile hiikiim ve
recegi ve kendisini yeryuziine yerle§tirecegi giine kadar miicadelesine 
devam .edecektiro i§te, ancak o giin islam nizarm kurulmu§ oluro Ku
ruculan da o nizama goniil verip kendilerini ona uyduran, 'bOyiece de
gerler kazanarak islam'm emrettigi §ekilde faaliyet g6sterenlerdiro Bu 
toplumun hayatlyla ilgili ihtiya<; ve isteklerin yap1s1; cahiliyet toplum
lanndaikine benzemezooo Artik bu islam toplumunun ihtiya<;larmdan 
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dogan ger~eklerin l§lgl altmda hiikiimler ~1kanlabilir. Boylece ortaya 
canll, hareketli bir islam f1kh1 ~1kar. Bu f1k1h -bo§lukta degil- mu
ayyen ihtiya~, istek ve meseleleri i~ine alan bir vasatta viicud bulmu§ 
olur ... 

0 giin islam toplumunda, zekatm islam esaslarma gore toplamp 
yerli yerince sarfedilmeyecegini bugiinden kim iddia edebilir. 0 top
lumda her mmtlka halkmm digerine ve her ferdin diger ferde kar§l 
sevgi, §efkat ve emniyet i\!inde hareket etmeyecegini, cemiyetin liiks ve 
israftan kurtulup ger~ek islam hayatma kavu'§mayacagml kim soyle
yebilir .. . Kim diyebilir ki, her tiirlii fikir ve miinasebetlerini tam l;lir 
emniyet i~inde tanzim edip yiiriiten bu toplumun sigortaya ihtiyac1 
olacaktlr! Sigortaya ihtiyac1 olacagm1 kabul ettigimiz takdirde bu si
gortamn, bugiinkii cahiliyet toplumunun dii§iince, istek ve ihtiya~lan 
kaq1smda dogmu§ olan sigorta ~e§idinden olacagm1 kim ilerl siirebi
lir! ... 

Ve kim diyebilir ki hareketli, miicahid islam toplumu dogum kont
rolii vs. gibi '§eylere ihtiya~ duyacakt1r ... 

Viicud, bulacak olan islam toplumunun asli ihtiya~lanm, bu ih
tiya~larm miktar ve §eklini bugiinden ta'yin etme ,giiciine sahib degi
liz. Zira o toplumun fikir yap1s1, duygu ve di.i§i.incesi, deger ol~iileri ve 
topluma viicud veren ferdleri bugiinkii cahiliyet toplumunkine hi~ uy
maz ... ~u halde, heniiz mevcud olmayan islam toplumunun me~hul 
olan ihtiya~lanm kar§Ilamak i~in eldeki islami hiikiimler iizerinde 
tahrifat ve degi§iklik yapmaya kimsenin hakk1 yoktur! 

<;:!1kmaza girmenin ba§lang1~ noktas1 -daha evvel de soyledi$imiz 
gibi- bugiinkii miisliimaillarm te§kil ettigi toplumlan, ger~ek Islam 
toplumu kabul etmektir. Bu toplumun fikir yap1s1, deger ol~iileri zlh
niyeti ve toplumu meydana getiren ferdi yaplSl itibanyla bugiinkii du
r.umunu muhataza ederken islami hiikiimleri ka~t iizerinden allp bu 
topluma tatbik edeceksiniz! ... 

Mii§kiilatm temelini te§kil eden fikir; mevcud cahiliyet toplumu
nu halihaz1rdaki durumuyla esas kabul ederek islam dininin kendini 
bu topluma uydurmas1 gerektigi fikridir. Bu fikre gore Allah'm dlni, 
bu toplumlann ihtiya~lanm kar§Ilamak ve mii§killerini halletmek i~in 
ta'vizler vermesi, hiikiimlerinde degi§iklikler yapmas1 laz1mdlr. Aslm
da; soz: konusu olan ihtiya~ ve mii§killeri de, islam dinine muhalif 
olu§larmdan ve bu dinin hudutlan dl§mda ya§ayi§lanndan dogmu.~
tur! .. . 

Kanaat1m1zca art1k islam dininin, bugiinkii miisl iimanlarm ~ok 
iistiinde olan yiiceliklerine ~ekilme zamaru gelmi§tir. Art1k onu cahi
liyetin ihtiya~lanm gidermekte, bu toplumlarm arzulanru yerine ge-
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·irmekte kullanmamahd1rlar. Miisliiman olduklanru ileri siirenlere 

ve bilhassa bu toplumlara fetvalanyla onciiliik edenlere- '§byle de
nilmelidir: Gelin once siz islam'a girin ve ona tesllm olup hiikiimle
: ine boyun egdiginizi ilan edin. Yahut diger bir ifade ile : Q-elin, on<!e 
iz Allah'm dinine girin ve ubudiyetinizin yalmz Allah'a oldugunu ilan 

edin. !man ve islam'm ba§hca i.~areti olan Kelime-i §ehadeti ihtiva et
tigi manalarla soyleyin ve kabullenin. Kelime-i ~ehadetin ihtiva ettigi 
manaya gore; Allah'm uluhiyeti yerde de gokte de tek ve birdir. -in
sanlarm, hayatlarmda sadece O'nun rububiyetini, -hakimiyet ve sal
tanatmi- kabul etmeleri laz1md1r. Kulun kula rububiyetini, kulun 
kula 'hakimiyetini, kulun kula kanun ve nizam vaz'etmesini bertaraf 
etmeleri icab eder. 

Bu soze biitiin insanlar -veya onlardan bir grup- icabet ettigi 
takdirde ger9ek islam cemiyetinin kurulu§urida ilk ad1m atllml§ olur. 
0 zaman 'bu cemiyet, canh islam f1khmm dogup geli§mesi i9in ger9ek 
zemini te§kil eder. Ve bilfiil Allah'm §eriatma tesllm olmU§ olan 'bu 
cemiyetin ihtiya9lan, dogan bu f1klh hiikiimleriyle kar§Ilamr ... 

Boyle bir cemiyet meydana gelmedigi miiddet9e, f1k1h ve hiikiim
ler iizerindeki 9ah§malar sadece kendini aldatmaktan ibaret kallr. Bu, 
tohumu havaya serpmek demektir. Havada tohumun ye§ermesi miim
kiin olmayacag1 gibi bo§lukta islam flkhmm ye§ermesi de miimkiin 
degildir! 

islam f1kh1 sahasmda fikren 9ah'§mak oldukga rahat bir i§tir! 
<;iinkii 'boyle bir 9ah§mamn tehlikeli taraf1 yoktur! Ancak boyle bir 
9alr§ma islam'a hizmet degildir. Bu dinin prensi'blerinde ve temel ya
plsmda 'boyle bir gah§ma yoktur! Rahat ve selamet bir i§le me'§glil ol
mak isteyenler; gidip edebiyat, san'at ve ticaret gibi §eylerle me§gU.l 
olsunlar. Bugiin izah ettigimiz §ekilde isla.m f1kh1 ile me§gul olup bu
nu da islam'a hizmet kabul edenler -Allah daha iyi bilir ama- ben
ce hem omiirlerini hem kazan\!ll:tnm zayi' "etmektedirler! 

Allah'm dini, koyun siirusii gibi istenilen yere sevk olunma'ktan 
miinezzehtir. Bu dinden kagan, onu kerih goriip inkar eden cahiliyet 
toplumunun isteklerine bu din hadim ve itaatkar olarak 'boyun ege
mez ... 0 toplum ki, islam'm §eriat ve saltanatlpa boyun egmedigi· hal
de zaman zaman kendi g1kan ve problemlerin.in halli igin onu istismar 
etmektedir ... 

Bu dinin f1kh1 ve f1k1h hiikUmleri bo§lukta vucud bulamaz ve 00§
lukta faaliyet gosteremez ... Ba:§lang19tan itibaren Allah'm hii'kumran
llgma boyun egen islam toplumu bu f1k1h hiiktimlerini meydana ge
tirir. Bunun aksi varid olamaz. Yani f1k1h hiikiimleri islam toplumu
nu meydana getiremez. 
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islamiyetin vucud bulu§undaki merhaleler ve atllacak ·adlmlar 
her zaman ayrud1r. Bir gun c·ahiliyet toplumunun islam toplumuna 
intika,l etmesi kolay olmayacakt1r. 0 zaman da flk1h hukumlerini bo§
lukta kullanarak i§e ba§lanmayacaktir. Vucud bulacak olan islam top
lumu ve islam nizam1 i~in haz1r f1krh hukumleri konamaz. Cahiliyet
ten islam'a ge9ebilmek i9in ilk i'§ 'bo§lukta islam f1){h1m haz1rlamak 
degildir. Bu cahiliyet toplumlanmn islam toplumu haline gelebilme
si i9in muhta·9 oldugu §ey, haz1rlanm1§ bir islam f1kh1 degildir. Cahi
liyet toplumundan islam toplumuna· intikal edebilmek i9in kar§1m1za 

. 9lkan gu•91Uk, eldeki islam'm flkhi hukiimlerinin yetersizliginden oe 
degildir ... Ancak bu konular uzerinde birbirini aldatanlar ve aldanan
lar vard1r! 

Hay1r! §u cahiliyet toplumunu islam toplumuna · intikal ettirme
ye engel olanlar aslmda ilahla§tlnlml§ insanlardlr. Bunlar hakimiye
tin sadece Allah'a ait olmas1m istemiyorlar. Yeryuzunde uluhiyyetin 
ve be§er hayatmda rububiyetin Allah'a tahsis edilmesine kaq1d1rlar. 
Ve 'bu suretle islam dininden tamamen 91km1§ oluyorlar. Evet, bun
lann dinden •91km1§ olduklan, dinin kat'i hukumleriyle sa'bittir... Bu
nun otesinde bir de bu uydurma tannlara tapan be§er topluluklan var
dir. -Yani onlara tabi olup emirlerini din emirleri gibi yerine getirir
ler- bu suretle ortaya ibadet ve itaat edilen muhtelif tannlar 91ka
nrlar. Bu be§er topluluklan da, bu tiirlli hareketleriyle tevhid dinin
den 91k1p :§irke girmi§ olur ... Zira bu hare'ketler islam nazarmda ozel
likle §irke sebep olan hareketlerdir. 

Bu ve o tiirlusuyle cahiliyet yeryuzunde nizam1m kurar. Ve ku
rulan bu nizam bir yandan sap1k fikirleri kendine temel ta§l edinir
ken, diger yandan da temellerini maddi kuvvetlerin uzerine oturtur. 

Bu cahiliyet toplumunu -bu durumda- flklh hukumleriyle lS
lah etmek mumkun degildir. Bu toplumun 1slah1 ancak yeniden is
lam'a davet edilmeleri ve yeni ba§tan islam'a girmeleriyle mumkun
dur. Bundan sonra da cahiliyet nizamma kar§l islami hareketliligin 

· butun imkanlanm kullanarak cihada giri§ilir. Daha once cahiliyete 
kaq1 giri§ilen cihadlarda nelerle kar:§Ila§Ilmi§Sa burada da aym §_ey
lerle kar§Ila§Illr. Ve nihayet Allah, islam'a girenlerle kavimlerl arasm
da ger9ek hukmunu verir. t~te, ancak ondan sonra s1ra f1k1h hukum
lerine gelir. Bu topluma . tatbik olunacak f1k1h hukumlerJ, bizzat top
lumun canll zemininde ve kendi tabii seyri i9inde geli§erek vucud bul
rnu§tur. Ve yeni ba§tan dogmu§ alan bu taptaze cemiyetin ihtlya~,;la
rma cevab verecektir. ihtiyacm o gunku hacmine, §ekline ve gerekli
ligine rgore ... Ki, -daha once de soyledigimiz gib1 bu huslislar §imdi 
tamamen me9hUldur. Bu gunden bunlan tahmine kalkmak veya bun-
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larla me§gul olmak bu dinin yap1smdaki ciddiyetle bagda§maz! 
Bu .. soylediklerimiz -her haltikarda- Kitab ve Sfumet'le tesbit 

edilmi§ olan ahkam-1 §er'iyyenin bugiin ic;in §er'i yonden mevcud ol
mad1g1 manasma gelmez. A'hkam-1 §er'iyye her an ic;in mevcuddur. Bi
zim belirtmeye c;all§tlg1m1z §ey, iirerinde bu ahkamm tatbik olunaca
gi cemiyetin mevcud olmaY1§1d1r. 0 cemiyet ki; bu islami hiikiimler, 
onda tatbik olunsun diye konmu§tur. 0 cemiyet ki, bu hiikiimler an
cak onda tatbik olunabilir. 0 cemiyet ki, bu hiikiimler onsuz ya§aya
maz. Ve o cemiyet ki, halen bilfiil mevcud degildir ... Halen asklda bek
leyen islami hiikiimlerin bilfiil mevcud duruma gelebilmesi ic;in o ce
miyetin viicud bulmas1 laz1md1r ... Kim ki cahiliyet toplumundan ko
pup yeni ba§tan miisliiman olursa, o miisliimamn islam toplumunu 
tahakkuk ettirmek yolunda cahiliyetle miicadele etmesi boynuna bor<;:
tur. Bu esnada, cahiliyete kar§1, cahiliyetin meydana getirdigi putpe
restlige kar§1 ve ilahla§tmlan §ah1slarm ru'bubiyetle Allah'a §irk k'O§
malanm normal kar§Ilayan topluluklara kar~1 ac;1lan miicadelelerde 
nelerle kai"§1la§1lmi§Sa bu miisliiman da elbette ki aym §eylerle kar§l
l.a'§acaktlr ... 

islam nizammm, hie; degi§meyecek olan bu kaide iizerine kuru
la:bilecegini iyi bilmek laz1md1r. Cahiliyet her canlam§mda. islamiyet'i 
kar§Ismda bulmalld1r ... islam toplumunu hakiki temeller iizerine 
oturtmamn ba§lang1g noktas1 budur. Bu .dinin bilfiil mevcud duruma 
gelmesi ancak bu suretle miimkiin olur. Son iki as1r ic;inde Allah §eri
atmm yerini be§er nizam1 ald1g1 ic;in islam dini fiili mevcudiyetini 
kaybetmi§tir. Ortada cami'ler, minareler, duala.r ve birtak1m . islami 
alametler bulunmakla beraber, yeryiiziinde gerc;ek manada islam mev
cud degildir. Bugiiniin, miisliiman ·gec;inenleri ise, sonsuz bir uyu§uk
luk ic;inde, 'bu dine his ve heyecanlanyla baglanml§ kimselerdir. Mah
volup gitmekte olan dinlerini onlar hala 'selamette zannediyorlar! 

Ba§lang~c;ta cami', rn in are veya bcnzeri a.lametlerin hie; biri or
tada yokken islam cemiyeti mevcuddu. insanlara : Alla.h'tan b'a§ka 
ilah1m1z yoktur, AU.ah'a tapm, deniliyordu bu cemiyette. Davet edilen
ler de gerc;ekten Allah'a ibadet ediyorlard1. Allah'a olan i'badetlerini 
minare veya benzeri alametlerle ifacte etmiyorlardi. iba.detleri, sadece 
Allah'a teslim olup O'na tapmakta canlaruyordu. - islam dini ba§la.n
gic; safhasmda oldugu ic;in heniiz §er'i hiikiimler nazil olmam1§tl! Sa
dece Allah'a ibadet eden bu zevat yeryiiziinde maddi kuvvetlere sahib 
olduktan soma §er'i hiikiimler nazi! olmaya ba§laml§tlr. Daha sonra . 
da ya§ayi§lanyla ilgili ihtiyaoc;lar kar§Ismda bizzat kendileri, kitab ve 
siinnet'ten birtak1m. f1khi hiikiimler c;1karm1'§lard1r. 

Tek yol budur. Bunun haricinde yol yoktur ... 
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Ke§ke cahiliyet toplumunu topyekun islam toplumuna tahvil et
mekten daha kolay 'bir yol bulunsa da, ba§lang1~tan beri dille davet 

. etmek veya islami hukiimleri beyan etmek suretiyle mesele halledHe
bilseydi! Fakat, tek iimit tek ~aremiz bu yoldur! Toplumlan cahiliyet 
ve putperestlikten kurtanp islam'la mii§erref klian ve sadece Allah'a 
ubudiyetlerini saglayan bu uzun ve ~etin yoldur. Her defasmda islam 
daveti bu yoldan ge~mi§tir. Tek ki§iyle ba~layan, sonra buyuyiip cemi
yet halini alan miisliimanlar bu yoldan ge~erek cahiliyetin kaqisma 
~lkffil§tlr. Bunlar, kendisi ile kavmi arasmda Allah'm hak ile hiikme
dip kendilerini yeryiiziine yerle§tirinceye kadar butiin gii~luklere go
gus germi§lerdir ... Sonra.. . Sonra insanlar gruplar . halinde Allah'm 
dinine girdiler. Allah'm dini demek O'nun prensibi, O'nun §eriati, 0 '
nun nizam1 demektir. Allah, insanlardan hi~ bir ferdin bu dinden gay
nsma baglanmasm1 istemez : 

«Kim islam'dan ba§ka bir din arzu ederse ondan ~sla ka'bul olun
mayacaktlr» ... (Al-i imran, 85) 

Bu ac;Iklamalar Hz. Yusuf'un durumu hakkmdaki hiikmiin haki
katml gozlerimiz online sermi§ olsa gerektir. 

Hz. Yusuf'un i~inde bulundugu toplum islam .toplumu degildir. 
Bu toplumda kendi kendini tezkiye etmemek ve tezkiyeye da;yanarak 
vazife istememek gibi bir kaide yoktur. Aym zamanda YU.Suf bir cahi
liyet toplumunda emirle hareket eden hizmet~i olmay1 degil, emrine 
itaat edilen hiikiimdar olmayt arzuluyordu. Bu arzusunu ger~ekle§ti
recek f1rsat da gelmi§ti. Bu f1rsat1 degerlendirmek suretiyle arzusu
na Ula§lfSa hem maddi ve hayati yonden biiytik hizmetler yapabile
cek, hem de mensub oldugu hak dini M1s1r'da raha:thkla yayabilecek
ti. Ve oyle oldu ... Vezirler, hukiimdarlar Hz. Yusuf'un golgesinde kay
bolup gittiler... (Seyyid Kutub, Fi Zllal'il-Kur'an, VIII, 431-447) 
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56 - i~te boylece Biz, Yusuf'u yeryuzunde yerle~tir
dik. Nereyi isters!3 or?da kona.klardL Rahmetimizi istedi
gimize veririz. Ve ihsan edenlerin ecr~ni zayi' etmeyiz. 
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57 - Ama ahiret mukafati, iman edip de ta:kvada 
daim olanlar i<;in daha hay1rhd1r. 

Allah Teala buyurur ki : ((i~te bOylece Biz, Yusuf'u yeryuzunde 
yerle§tirctik. Nereyi isterse orada kanaklardL>> Suddi ve Abdurrahman 
ibn Zeyd ibn Eslem: Orada diledigi gibi tasarrufda bulunurdu, demi.§
lerdir. 

ibn Cerir der ki : Darhk, hapis ve esaretten sonra, arada diledigl 
yerde kanaklama yeri edinirdi. ((Rahmetimizi istedigimize verirlz. Ve. 
ihsan edenlerin ecrini zayi' etmeyiz.>> Yusuf'un; karde§lerinin eziyyz
tine sa'bretmesini, Aziz'in kans1 yuztinden hapsedilmeye sabretmesinl 
zayi' etmedik. Bu sebepledir ki Allah Teala, bunlarm hemen pe§inden 
ana selamet, yard1m ve anu de&tekleme olarak getirmi§tir. ((Ve ihsan 
edenlerin ecrini zayi' etmeyiz. Ama ahiret mukatat1, iman edip de tak
vada daim olanlar i~in daha hay1rhd1r.>> Allah Teahl, burada peygam
beri YU.Suf (a.s.) i~in ahiret yurdunda biriktirdiklerinin, dtinyada iken 
ana vermi§ oldugu tasarruf ve nufUzdan daha buyuk, da:ha ~ok ve us
tUn aldugunu haber verir. Nitekim 0, SUleyman (a.s.) hakkmda da 
§oyle buyurur: ((Bu, bizi~ bagl§lffilZdlr. Artlk ister hesabs1zca ver, is
ter tut, dedik. Dagrusu kat1m1zda onun i ~in yiiksek bir makam ve gii
zel bir netice vard1r.>> (Sad, 39-40) . 

M1s1r krah Reyyan ibn Velid Hz. Yusuf'u, M1s1r'da satm alan ve 
kendisinden kam almak isteyen kadmm kacasmm yerine M1s1r iilke
sinde vezirlik makamma getirdi. Hiikiimranhg1 Yusuf (a.s.) un elle
rine teslim etti. Ayetten maksadm bu anlam aldugunu Mucahid de soy- t. 

lemi§tir. , 
Muhammed ibn ishak der ki : Yusuf krala : ((Beni memleketin 

hazineleri iizerine ta'yin et. <;tinkii ben anlan iyi karurum, bilirim.>> 
dediginde, kral; oylece yaptlm, deyip anlattlklarma gore onu Itfir'in 
i'§ine ta'yin etti ve It.fir'i gorevinden azletti. Allah Teala buyurur ki : 
«i§te boylece Biz, Yusuf'u yeryiiziinde yerle§tirdik. Nereyi isterse ara
da konaklardl. Rahmetimizi istedigimize veririz. Ve ihsan edenlerin 
ecrini zayi' etmeyiz.>> Bana anlatlld1gma .gore; --yine de en dagrusu
nu Allah bilir-- Itfir, a giinlerde oldu ve kral Reyyan Ibn Velid Hz. 
Yusuf'u Itfir'in kans1 Rail ile evlendirdi. Rail, Hz. Yusuf'un yamna 
girdigi zaman : Bu, senin istemi§ aldugundan daha hay1rh degil mi? 
demi§ti. Anlatt1klarma gore Rail §Oyle demi§tir : Ey dagru sozlU, beni 
ay1plama, gordiigtin gibi ben giizel, mal, mulk ve diinya nimetleri i<;in-
~de bir kadm idim. Arkada~1m (kacam) kad1nlara varmazd1. Benim gor
diigiim kadanyla sen de Allah'm seni yarattlg1 iizere guzel bir goriinii-
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§e sa'hipsin. Yine anlattlklarma gore; Hz. Yusuf, onu bakire olarak 
bulmu§, onunla miinasebetinden kadm kendisine Efrahim ibn Yusuf 
ve Mr§a ibn Yusuf isminde iki erkek c;ocuk dogurmu§. Efrahim'in de 
YU.§a' Ibn Nun'un babas1 olan Nun admdaki c;ocugu, bir de Eyyub (a.s.) 
un kans1 olan Rahmet ol.mu§. 

Fudayl ibn iyaz der ki : Aziz'in karlSl yolun ortasmda durmu§ ve 
nihayet Yusuf oradan gec;ince §Oyle demi§ : Allah'a itaatl sebebiyle ko
leleri krallar, Allah'a isyanlan sebebiyle krallan da koleler yapan Al
lah'a hamdolsun. 

58 - Yusuf'un karde~leri gelip yan1na girdiler. On
Ian tan1d1, ama onlar kendisini tanimiyorlardL 

59 - Onlarm yilklerini hazirlatinca dedi ki : Bana 
baba bir karde~inizi getirin. G6rmilyor musunuz ki ben, 
6l<;ilyil tam 6l<;ilyorum ve ben konukseverlerin en iyisi
yim. 

60 - Eger onu bana getirmezseniz; benden bir 6l<;ek 
dahi alamaZSilllZ VB bir daha bana yakla!?mayln. 

· 61 - Dediler ki : Onu babas1ndan istemeye <;ah!?IriZ 
ve herhalde bunu yapanz. 

62 - y usuf U!?aklanna dedi ki : Kar!?Ihk olarak ge
tirdiklerini de yilklerinin i<;ine koyun. Olur ki ailelerine 
d6niln<;:e bunu anlarlar da geri d6nerler. 

Yusuf'un Karde§leri Geliyor 

Siiddi, Muhammed ibn ishak ve bunlarm di§mdaki miifessirlerin 
anlattlgma gore; Yusuf'un karde§lerini M1s1r iilkesine · getiren sebep 
§Udur :Hz. Yusuf (a.s.) M1s1r'da vezir olup yedi bolluk senesi . gec;tik-
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ten sonr-a k1tllk seneleri onlann pe§inden gelmi§ ve kurakhk biitiin Ml
u illkesini kaplayarak Hz. Ya'kub (a.s.) ve c;ocuklarmm da bulundu

Ken'·an iilkesine ula§ml§tl. i§te o zaman Hz. Yusuf, insanlann mah
illlerini ihtiyatla sarfetmi'§, onlarm mahsullerini giizel bir 9ekilde t'op

lami§, hundan biiyiik bir meblag, miiteaddit ~;ok 'biiyiik depolar mey- . 
dana . gelmi§ti. Diger iilkelerden insanlar, kendilerine ve ailelerine yi
yecek almak iizere gelmi§lerdi. Hz. Yusuf, her bir ki§iye senede bir de
ve yiikiinden fazla vermiyor imi§. Bizzat Hz. Yusuf (a.s.) kendi kar
mm doyurmaz, o, kral ve ordulan giindiiziin ortasmda bir defa yemek 
yer imi§ler. Ta ki insanlar, ellerinde bulunanla yedi sene siiresince ye
tinsinler diye. Bu, Allah'm M1s1r ahalisine bir rahmetidir. 

Miifessirlerden ba·z1larmm anlatmi§ oldugu; Hz. Yusuf birinci se-. 
ne zahireyi onlara maHan kar§lhgmda, ikinci sene e§yalan kaqillgm
da, ii·c;iincii ve dordiincii sene de bu §ekilde satml§, nihayet onlarm el
lerinde alan her §eye sahip olduktan sonra kendileri ve c;ocuklan mu
k~biH. onlara zahire satm1§. Daha sonra onlan azad edip, biitiin mal
lanm kendilerine geri vermi§, §eklindeki ifadelerin s1hhatlm en 1y1 
Allah bilir. Bunlar dogrulanmay1p yalanlanmayan israiliyyat cinsin
dendir. 

Burada anlatllanlardan maksad §Udur : Yiyecek ic;in gelenier ic;in
de bahalanmn bu husustaki emrine uyarak gelen. Yusuf'un karde§le
ri de vard1. Onlara M1s1r Aziz'inin Insanlara, bedeli mukabilinde yiye
cek verdigi haberi ula§ffil§tl. Onlar, kar§lhgmda yiyecek almak iizere 
satllacak mallanm da yanlarma almi§lar, on ki§i olarak binitlerine 'hi
nip yola c;rkml'§lar, Ya'kub (a.s.), Hz. Yusuf (a.s.) un karde§i Biinya
min'i yamna allkoymu§. 0, Yusuf'tan sonra c;ocuklanmn en sevgilisi 
imi§. Yusuf azameti ile otururken onun yamna girdiklerinde onlara 
bakar bakmaz tammi§, onlar ise Yusuf'u tammaml§lar. Zira o, dahct 
kiic;iik 'bir c;ocukken ondan aynlml§lar, onu kervana satm1'§lard1. Ker
vamn onu nereye gotiirdiigunii bilmiyorlardL Onun nelere sahib ol
dugunu da hissetmemi§lerdi, bilmiyorlardL Bu sebepledir ki onu ta
mmaml§lar. Hz. Yusuf ise, onlan tamml§tlr. Siiddi ve ba§kalan §Oyle 
anlatlrlar: Hz. Yusuf, onlara hit-ab etmeye ba§lami§ ve onlan ho§ kar
§llamayan 'bir tav1rla kendilerine : Sizi iilkemize getiren nedir? diye 
sormu§. Onlar : Ey Aziz, muhakkak biz yiyecek i~in g-eldik, demi§ler. 
Hz. Yusuf : Belki de siz casussunuz, demi§. Onlar : Allah korusun, de
mi§ler. Neredensiniz? diye sormu§, onlar: Ken'an iilkesinden, babam1z 
Ya'kub AUah'm peygamberidir, demi§ler. Hz. Yusuf : Onun sizden ba§
ka evlad1 var m1? diye sormu§, onlar : On iki karde§ idik. En kiic;iigu
miiz gitti ve c;olde helak oldu. Babasma bizim en sevimlimiz idi. Onun 
karde§i kald1 ve babas1 da onunla teselli bulmak iizere yamnda all-
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koydu, demi§ler. Hz. Yusuf, onlarm miisafir edilmelerini ve kendlleri
ne ikramda bulunulmasJm emretmi§. 

Onlann bl<;eklerini tam olarak ol<;iip yiiklerini yiikleyip haztrla
tmca onlara dedi ki : Sizin anlattlklanmzda dogru oldugunuzu 'bllebll
mem i<;in bahsetmi§ oldugunuz karde§inizi bana getirin. «Gormiiyor 
musunuz ki ben, bl<;iiyii tam ol<;iiyorum ve ben konukseverlerin en iyi
siyim.» Boylece onlan donmeye te'§vik etmi§, soma da korkutarak §by
le demi§ : uEger onu bana getirmezseniz; benden bir bl<;ek dahi ala
mazsmtz ve bir daha bana yakla§maym.n Eger ikinci kere yammzda 
onu da getirmezseniz; sizin i<;in benim yammda bir daha yiyecek yok. 
«Ve bir daha bana yakla§maym. Onlar da demi§ler ki: Onu 'babasm
dan istemeye <;all§mz.n Bizim soylemi§ oldugumuz hususlarda dogru
lugumuzu bilmen i<;in onu sana gelmesini saglamak iizere mumkiin 
alan her §eyi yapar ve sarfetmedik giiciimiizii btrakmaytz. Siiddi der 
ki : Onu (Biinyamin'i) beraberlerinde getirinceye kadar onlardan re
hinler almt§. Ancak bu §iiphelidir. Zira Hz. Yusuf, onlara iyilikte ve 
ihsanda bulunup onlara <;ok ilgi gostermi§tir. Bunun sebebi de, onla
nn donmesini <;ok istedigindendir. 

Yusuf U§aklarma dedi ki : Kar§tllgmda yiyecek almak iizere getir
mi§ olduklan e§yalanm da yi.iklerinin i<;inde onJ.ann anlayamayacagt 
bir yere koyun. Olur ki ailelerine doniince bunu anlarlar da onu geri 
getirirler. 

Soylendigine gore ; Hz. Yusuf (a.s.) , yiyecek almak i<;in donecek
leri bir ba§ka e§yalarmm olmamasmdan korkmu§tur. Yine soylendigi
ne gore Hz. Yusuf, yiyecek kar§tllgmda babasJ ve karde§lerinden bir 
bedel almaktan sakmmt§tlr. Bir ba§ka anlatlh§a gore ise; onu e§yalan 
i<;inde bulduklarmda, almt§ olduklan e§yanm bedelini sahibine geri 
gotiirmedik<;e rahat edemeyerek onlarm geri donmelerini istemi~tir. 

Zira onlarm boyle yapacaklanm bilmi§tir. En dogrusunu Allah bilir . 
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63 - Babalanna dondiiklerinde dediler ki : Ey baba
miZ; artlk bize zahire verilmeyecek. Karde~imizi bizimle 
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beraber gander de zahiremizi alallm. Biz herhalde onu 
koruruz. 

64 - Dedi ki : Daha once karde$inizi size ne kadar 
inand1ysam, bunu da ancak o kadar inan1nm. Ama Al
lah, koruyuculann en hay1rhsid1r ve 0, merhametlilerin 
en merhametlisidir. 

Allah Teala, anlarm babalarma dondiiklerinde : «Ey babam1z, ar
tlk bize zahire verilmeyecek.» dediklerini ve bununla bundan sanra §a
yet anlarla birlikte karde§leri Biinyamin'i gondermeyecek alursa za:hi
re verilmeyecegini ka.sdetmi§lerdir. Ona «Onu bizimle beraber gander 
ki bize zahire verilsin. )) demi~lerdir. Baz1Ian ( J:(.i ) kelimesini, ba
§mda ye harfi ile akumu§lardlr ki; buna gore anlam : Karde§imizi bi
zimle 'beraber -gander de, a (A·ziz) bize zahire versin, §eklindedir. «Biz 
herhalde anu karuruz.» Onun i~in korkma. Muhakkak ki a, sana geri 
donecek, demi§lerdi. Nitekim anlar Yusuf hakkmda da: «Yann anu 
bizimle beraber gander de gezsin, aynasm. ~iiphesiz biz anu koruruz.n 
(Yusuf, 12) demi§lerdi. Bunun i~indir ki anlara: «Daha once karde
§inizi size ne kadar inand1ysam, bunu da ancak a kadar inamnm.)) 
Sanki ana daha once karde§ine yapt1gm1zdan ba§kasm1 m1 yapacak
nmz? Onu benden kaybettiniz ve anunla benim arama girmediniz mi? 
Ama Allah karuyuculann en hay1rhs1d1r ve 0, merhametlilerin en 
merhametlisidir. 0, ya§llhg1m ve agluma alan sevgim sebebiyle elbet
te 'bana merhamet edecektir. Allah'tan anu bana geri dondiirmesini, 
onunla i§lerimi toparlamasm1 umanm. Muhakkak ki 0, merhametli
lerin en merhametlisidir, demi§tir. 
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Dediler ki Ey babam1z, daha ne isteriz, i~te mallanm1z 
da bize geri verilmi~, onunla ailemize ylne zahire getiri
riz Karde~imizi koruruz ve bir deve yukii zahire artlnnz. 
Esasen bu, az bir olgektir. 

66 - Dedi ki : Etrafrn1z ku~atilmadikga muhakkak 
bana getireceginize dair Allah'a kar~1 saglam bir soz ver
mezseniz, onu sizinle asla gondermem. Artlk onlar soz ve
rince: Allah soylediklerinize Vekil'dir, dedi. 

Allah Teala buyurur ki : Yusuf'un karde§leri, e§yalan ac;tiklarm
da k:ar§Ihk olarak gottirdukleri mallarmm kendilerine geri verilmi'§ ol
dugunu gordtiler. Yusuf U§aklanna onu kendilerinin yiikleri ic;ine koy
masml emretmi§ti. Onu e§yalan i\!inde bulduklan zaman : Ey baba
mlz, . daha ne isteriz? ((i§te mallanm1z da bize geri verilmi§.» dediler. 
Katade de der ki : Daha bundan ba§ka ne isteriz? Bize tam olarak ve
rildigi halde, kar§Ihk olarak gottirdugumuz e§yam1z da bize geri ve
rilmi§. ~ayet karde~imizi bizimle beraber gonderirsen; onunla ailemi
ze yine zahire getiririz. ((Karde§imizi koruruz. Ve bir deve yuku zahi
re artmnz.» Hz. Yusuf (a.s.) her 'bir kimseye bir deve ytiku (yiyecek) 
veriyordu. Miicahid der ki : Bir merkeb yuku. Diger dillerde deve ismi 
bazan merkebe de verilir. Bu, onun soyledigi gibidir. ((Esasen bu, az 
bir Ol\!ektir.» Bu; sozun tamamlanmas1 ve guzelle§tirilmesi kabilinden
dir. Mana §byle oluyor : Karde§lerinin almas1 mukabilinde bu zaten 
azd1r ve ona denk de degildir. 

Dedi ki: Etrat1mz ku§atlllp hepiniz maglub olup onu kurtarma
ya gucunuz yetmez halde olmad1kc;a muhakkak bana getireceginize 
dair Allah'a kar§l saglam bir soz verip yemin etmezseniz, onu sizinle 
asla gondermem. «Art1k onlar soz verince» ve bunu onlara kar'§I te'
kid edince : «Allah soylectiklerinize Vekil'dir.» dedi. ibn ishak der ki : 
Hz. Ya'kub boyle yapmi§tlr. Zira mutlak ihtiyac;lan olan yiyecek ic;in 
onlan gondermekten ba§ka c;are bulamami§ ve Bunyamin'i onlarla 
birlikte gondermi'§tir. 
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6.7 - Ve dedi ki : Ogullanm, hepiniz bir kaprdan gir
meyin, ayn ayn kap1lardan girin. Bununla beraber, Al
lah katrnda size bir fay dam olmaz. Hukum anca:k Allah'
mdrr. Ben, O'na tevekkul ettim. _ Tevekkul edenler de yal
nrz O'na tevekkul etsinler. 

68 - Babalannrn· kendilerine emrettigi yerden gir
diler. Bu, Allah katrnda onlara bir fayda saglamazdr. An
cak Ya'kub ic;:indeki dilegi meydana c;:rkarmr~ oldu. 0, 
~uphe yok ki kendisine ogrettigimiz ic;:in bir ilim sahibi 
idi, ama insanla.nn c;:ogu bilmezler. 

Allah Teala haber veriyor ki; Hz. Ya'kub (a.s.), ~ocuklarm1 kar
de§leri Biinyamin He birlikte M1s1r'a dogru yola ~lkarma.k i~in haz1r-. 
lad1g1 zaman onlara hepsinin bir kap1dan girmemelerini, ayn ayn de
gi§iK kap1lardan girmelerini emretmi§tir. ibn Abbas, Muhammed ibn 
Ka'b, Miicahid, Dahhak, Katade ve Siiddi'nin de soyledikleri gibi on
lara g6z degmesinden korkmu§tur. Ger~ekten de onlar, son derecede 
giizellik sahibi idHer. Onlara insanlann nazarlanmn degmesinden 
korkmu§tur. Muhakkak ki goz (nazar) ger~ektir ve atlly1 k1sragmgan 
a§ag1 dii§iiriir. ibn Ebu Hatim'in Ibrahim en-Nehai'den rivayetinde o, 
«Hepiniz ayn ayn kap1lardan girin.» ayeti hakkmda der ki: Hz. Ya'
kub onun (Hz. Yusuf'un) karde§lerini kap1lardan birinde kar§llayaca
gml bilmi§tir. 

· ccBununla beraber, Allah katmda size bir faydam olmaz.» Bu sa
kmma, Allah'm kader ve kazasm1 elbette geri ~evirmez. Zira Allah Te
ala bir §ey murad ettigi zaman, O'na muhalefet ile kar§l gelinmez. 
ccHiikiim ancak Allah'md1r. Ben, O'na tevekkiil ettim. Tevekkiil eden
ler de yalmz O'na tevekkiil etsinler. Babalanmn kendHerine emrettigi 
yerden girdller. Bu, Allah katmda onlara bir fayda ~aglamazd1. An
cak Ya'kub, i~indeki dilegi meydana ~1karm1§ oldU. ll Ki, o da onlara 
nazar degmesinin online ge~mektir. «0, §iiphe yok ki kendisine ogret
tigimiz i~in bir ilim sahibi idi.n Katade ve Sevri : ilmi He amel ederdi, 
demi§ler, ibn Cerir de : Biz ona ogrettigimiz i~in · ilim sahibiydi, de
mi§'tir. ccAma insanlarm ~ogu bilmezler:ll 

Tefsir, C. VIII F . 258 
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Ya'kub (a.s.), yak1~1kh, olgun ve oz ogullan M1s1r'a gitmek i.lzere 
yola ~lk!ll"larken onlara §oyle dedi : «Bir tek kap1dan girmeyin, ayn 
ayn kap1lardan girin.n Bu ayetin tefsirinde iki gorii§ vard1r : 

Birincisine gore bu Cumhur-u miifessirinin gorii§iidiir. Ya'kub 
(a.s.), onlara goz degmesinden korkmu§tur. Biz, bu konuyu iki nok
tadan ele ahyoruz : 

Birinci Nokta: Goz degmesi haktlr. Bunun dogrulugunu birkac; 
delille isbat edelim : 

1) ilk tefsirciler, ayetin manasmm bu oldugu konusunda ittifak 
etmi§lerdir. 

2) Peyga_mberimiz (a.s.) in Hasan ve Hiiseyin (r.a.) i korumas1 
i<;in Allah'a s1gmd1g1 ve : Sizi Allah'm yiice kelimeleri hiirmetine her 
tiirlii '§eytandan, zararh hayvandan, hasedle bakan gozden Allah'a 
emanet ediyorum, dedigi, ibrahim, ismail ve ishak (a.s.) m da boyle
ce s1gmd1gm1 soyledigi rivayet edilmektedir. 

3) Uba'de ibn Samit de bir gun sabahleyin Hz. P.eygamber (a.s.) 
in huzuruna girdiginde; kendisini §iddetli bir ac1 i~inde gordiigiinii, 
ak§am iizeri tekrar ugrad1gmda ise sagllgma kaVU§ffiU~ halde buldu
gunu, Rasulullah'm; Cebrail (a.s.) geldi, bana efsun yapt1 ve : Al- · 
lah'm ad1yla seni rahats1z edecek her§eyden efsunlad1m. Her tiirlii 
gozden ve k1skanandan Allah sana §it"a versin, dedi de iyile§tim, bu
yurdugunu naklediyor. 

4) Rivayete gore Ca'fer ibn Ebu Talib'in ogullan giizel c;ocuk
larml§. Bunun iizerine Esma : Ya Rasulallah, bunlara c;ok goz degi
yor. Onlan goz ... degmesine kar§l efsunlayay1m Jll t? dedlginde Hz. Pey
gamber (a.s.) ona; evet, demi§tir. 

5) Pey~amber efendimizin bir defa.smda Ummii Seleme'nin evi
ne girdiginde orada rahatnzllg1 alan bir <_;ocuk gi:irdiigii, kendisine 
goz degdigi sbylendiginde, onu gbz degmesine kar§l efsunlam1yor mu
sunuz? dedigi de rivayet edilmektedir. 

.t1 6) Hz. Peygamber §byle buyurmu§tur : Goz degmesi haktlr. Eger 
kaperin oniine ge~ecek bir §ey olsaydt ; goz degmesi gec;erdi. 

7) Bu konuda Hz. Ai§e §byle nakletmektedir : Hz. P _ygamber 
gozii degene abdest almasm1 sayler, bu sudan goz degen kimsenin yl
kanmasmi tavsiye ederdi. 

ikinci Nokta: Goz degmesinin mahiyeti hakkmdad1r. Ebu Ali 
el-Ciibbai goz degmesini inkar etmi§tir. Gi:iz degmesini kabul edenler 
onun mahiyeti hakkmda birkac;; gorii§ ileri siiriiyorlar : 
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Birinci . delil : H8.f1z §Oyle diyor : Gozden pan;,:ac1klar yay1hr, be
genilen ki§iye ili§ir. Etki bak1mmdan aksi yonde olsa da begenilen ki- · 
§ide zehir ve ate§ etkisi gibi bir etki yapar. Bu gorii§iin zay1f oldu
gunu ileri siiren Kadi Abdiilcebbar der ki : Eger mes'ele el-H8.f1z'm 
dedigi gi'bi olsayd1, begenilen kimsede etki yaphg1 gibi, begenilme
yende de aym etkiyi yapmas1 gerekirdi. Ancak, bu itiraz da zay1ftu·. 
<;iinkii bir insan, bir §eyi sevdigi zaman; - kendi 9ocugunu ve bah-
9esini sevmesi gibi- onun devam etmesini ister. Bazan da dii§mamn 
elindeki bir §eyi k1skanan kimse gibi, onun devamm1 istemez. Birin
ci durumda begenen kimse, sevdigi §eyin elinden 91kmasmdan kor
kar. Bu korku ruhun kalb i9inde Slkl§lp kalmasm1 dogurur. Bu du
rumda ruh ve kalb iyice 1s1mr. Gbriicti ruhta (er-Ruh el-Bas1ra) giiq
lii s1cak bir nicelik me:vdana gelir. ikinci tarzda begenme durumun
da ise k1skanan kimse dti§mamnda bulunan nimetten dolay1 onu kis
kamr ve iiziiliir. Hiizii1. ·lp ruhun kalbde siki§masma sebep olur. Ora
da da §iddetli bir 1smma meydana gelir. Goriiliiyor ki; kuvvetli be
genme anmda ruh cidden ISimyor ve goziin I§mlanm ISitlyor. Oysa, 
begenme olmad1g1 zaman bu 1smma meydana gelmez. Iki durumun 
fark1 meydandad1r. Onun i9indir ki, Peygamber efendimiz goz edene 
abdest almasm1, bununla goz edilenin y1kanmasm1 emretmi§tir. 

ikinci delil : Ebu Ha§im ve Ebu Kas1m el-Belhi'n!n one 8iirdii
giine gore; goz degmesinin hak o1ma81 im'kans1z degildir. Bir insan, 
bir '§eyi -goriip de onu giizel bularak begendigi zaman; Allah Teala: 
nm o §eyi ve o §ahs1 degi§tirme8ini isteyip boylece kalbinin ana bagh 
kalmamas1m beklemek onun yaranna bir durumdur. Bu durum, im
kahsiz degildir. Sonra bu duygu i9indeyken Allah'1 ansa, begenmek
ten vazge9erek onu gizlemesini arzu etse istedigi olur. Bu kanun sii
rekli olduguna gore; goz degmesi haktlr, denmelidir. 

U9iincii delil : Filozoflar §Ciyle diyorlar : Once bir giri§ yapmall
yiz. ~unu bilelim ki; bir §ey, herhangi bir §eye etki ederken bu etki
nin 18181, sogukla, nem ve kuruluk gibi duyulan bu nicelikler uyann
ca olmas1 §art degildir. Bazan etki yalmz psikolojik olur, b€deni gii<;
lerin ona herhangi bir ilintisi olmaz. <;iinkii ince bir tahta yere kon
dugu zaman insan onun iizerinde yiiriiyebildigi halde; aym taht::t yuk
sek iki duvar ara8ma uzatllsa bu ki§i onun iizerinde yuriiyemez. Bu
nun sebebi, onun dii§me korku8undan ba§ka bir ~ey degildir. Gbriilti
yor ki, p8ikolojik etkiler mevcuddur. Bunun gibi, bir insan bir ba~

kasmm kendisi i9in zararh oldugunu dii§iindug·unde ona klzar. Bu 
k1zma tabiatlm iyice lSitlr. Bu 1smma, o psikolo.~ ik tasavvurclan ba§
ka bir §ey degildir. <;iinkii bedeni hareketlerin ba§la:J.giCI tasavvurlar
dir. Psikolojik tasavvurun in8amn kendi bedeninde deg;i~meye 8ebep 
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oldugu gorilldiigu iizere, baz1 kimselerin tasavvurlann etkisinin ba§ka 
kimselere de ta§masi · imkans1z degildir. Keza nefislerin cevherleri, 
mahiyet«;e birbirinden farkhd1r. Onun 'i«;in baz1 nefislerin, 'goriip be
genmek §artlyla ba§ka canhlarm bedeninde degi§meye sebep olacak 
etkiler yapmas1 miimkiindiir. Anla§Ilacagi gibi bu miimkiin bir §ey
dir. Eski zamandan beri yap1lan tecrii'beler buna yard1m ettigi gibi, 
peygamberler de bunu dogrulami§lardir. 0 halde bu konuda herhangi 
bir ·§iiphe kalmamaktad1r. 

Bu, sabit olduguna gore ilk miifesirlerin bu ayeti tefsir ederken 
ileri surdiikleri gorii§ haktlr ve onu kabul etmemek imkans1zd1r. 

ikinci gorii§ : Ebu Ali el-Cubbai §oyle diyor : Ya'kub'un ogullan
nm §Ohreti M1s1r'da yaYililll§tl. Herkes onlan kon-u§uyordu. Bunun 
i9in onlara-, §ehre bir tek kap1dan o §ekilleriyle girmemelerini ogiitle
di. insanlarm onlan k1skanmasmdan emin degildt Veya kralm onlar- · 
dan korkup hapsetmesinden emin olarmyordu da denebilir. Biz bura
da §Unu belirtelim : Bu gorii§, aslmda miimkiin olan bir gorii§tiir. 
Hemen inkar edilemez. Ancak, ak1l a91smdan herhangi bir imkansiz
hk soz konusu olmayan, tefsircilerin ittifakma mazhar olmu§ bulunan 
birinci gorii§ daha «;ok tercihe §ftyand1r. Ya'kub'un onlara goz deg
mesinden korktugu §eklinde bir ac;1klama Hasan'dan rivayet edllmek
tedir. Ona gore bu duyguya kap1lan Ya'kub (a.s.); «bir tek kap1dan 
girmeyiniz)) dedikten soma kendi bilgisine donmii§, goz degmenin 
online ge9emeyecegini hatirlami§ «Allah'tan (gelecek) hi9 bir §eyi siz
den savamam)) demi§tir. Katade de bu ayeti goz degmesi ile tefsir 
cder ve «Allah'tan (gelecek) hie; bir §eyi sizden savamam)) cumlesi
nin buna mani olmadigml sayler. <;iinkii goz degmesi dogru olsa da, 
Allah onun etkisini gidermeye kadirdir. 

Uc;iincii gorii§ : Buna gore · Ya'kub (a.s.), kendi oglu Yusuf (a.s.) 
1,1n M1s1r krah oldugunu bilmekteydi. Cena'b-1 Allah bunu ogullanna 
bildirmesine izin ·vermedigi ic;in onlara, §ehre bir tek kap1dan girme
yip ayn kapllardan girmelerini soyledi. Bundan maksad1 Biinyamin'in 
Yusuf (a.s.) a digerlerinin bulunmad1g1 bir zamanda ula§mas1 idi. 
Bu ibrahim en-Nehai'nin gorii§iidiir. «Allah'tan (gelecek) hie; bir §eyi 
~izden savamam)) ciimlesine gelince; ma'lumdur ki insan, bu diinya
da gec;erli olan sebepleri goz oniinde bulundurmakla yiikiimlii oldu
gu gibi, Allah'm t_akdir ettigi §eyin mutlaka ki§inin ba§ma gelecegini 
kabullenmenin, o ki§iyi kaderden kurtaramayacagma kesinlikle inan-

. mak zorundad1r. insan; tehlikeli '§eylerden, zararh besinlerden sakm
makla, mumkiin oldugunca faydalara yonelmek, zararlardan kac;mak
la gorevlidir. Ancak insamn yine de kesinlikle bilmesi gerekir ki, Al
lah'm. takdir tetiginden ba§kas1 ba§ma gelmez, O'nun dilediginden 
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bulmaz. t~te Ya'kub (a.s.) un ~ehre, bir tek kap1dan 
kapllardan girmelerini soylemesi, bu diinyada ge9erli 

sebeplere riaye_t edilmesinin luzumuna i§aret ettigi gibi, «ben Al
'tan (gelecek) hi9 bir ~eyi sizden savamam» demesi de sebeplere 

'fat edilmemesine, .s1rf tevhide, Allah'tan ba~ka her ~eyderi s1ynl-: 
ya i§arettir. Burada bu iki ~1kkm nas1l te'lif edilecegi gibi bir soru 
sorulabilir. Fakat bu soru, buraya has bir soru degildir. Zira mut.

i<a ibadetlerin yap1lmas1, giinahlardan ka91lmas1 gerektigi konusun
a herhangi bir tartl§ma yoktur. Ama bununla birlikte biz ahiretini 

- az1rlam1§ olanm da, kaybetmi§ olanm da bunu heniiz ana rahminde 
· en yaptlgma inamyoruz. T1pk1 bunun gibi, oliim ve ya~ama ancak 

A.llah'm takdiri ile olmasma ragmen yine de yiyor, i9iyor, zehirler
den ve ate§e girmekten ka91myoruz. Bu mes'ele de boyledir. Goriilii
yor ki bu soru buraya has bir soru degildir. Bu; cebir ve kader mes'e
lesidir. Oyle ise dogru olan, kulun giiciiniin son gayretiyle 9ah~as1, 
bundan sonra da var olan her ~eyin ancak Allah'm kazas1, dilemesi, 
hiikiim ve hikmeti ile oldugunu bilmelidir. i§te Cenab~1 AUah da aye
tin devammda bu manayi te'kid ederek «Hlikiim, ancak Allah'mdlr» 
buyurmaktad1r. 

~unu rbil ki: Bu ciimle, kaza ve kadere inancimlzm dogruluguna 
en a91k , delillerden biridir. <;iinkii hiikiim; baglama ve bir '§eyin zid
dlm imkans1z k1lmaktan ibarettir. Hayvanlann gemi de bu kokten 
gelmektedir. <;iinkii gem de, hayvam yanh~ hareketlerden men'eder. 
Hiikme hiikiim denmesinin sebebi; onun, aslmda iki ihtimali de miim
kiin olan bir §eyin bir iht'imalini imkans1z klhp digerini tercih et
mektir. i§te Yiice Allah da bu . tarzda, hiikmiin sadece kendisine ait 
oldugunu a\!lklami§tlr. Bu; 'biitiin miimkiinlerin dolayh veya dolays1z 
olarak, O'nun kaza kader, dileme ve hiikmiine bagh .oldugunu g6ste
rir. Bundan sonra «'Ben O'na tevekkiil ettim. Tevekkiil edenler de O'na 
dayanslhlar» buyurmu'§tur. Yani her §ey Allah'tan olduguna g6re; an
cak O'na dayanllmahdlr. Hiikiim ancak O'nun olduguna gore biitiin 
hayirlann O'ndan gelecegine, afetleri ancak O'nun savacagma inan
mak, sadece O'na dayanmak gerekmektedir. Bu, yiice bir makamd1r. 
Biz bu konunun delile dayah olan k1snnna i§aret ettik. Gazzali, ih
ya'smm tevekkiil babmda bu konuyu apklarken bir9ok tafsilata gir
mi§tir. Arzu eden oraya miiracaat edebilir. (Fabreddin Razi, Mefatih 
el-Gayb, XVIII, 172-175) 
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69 - Yusuf'un yan1na g1nnce o, karde~ini yan1na 
ald1 ve: Ben senin karde~inim, onlann yapmi9 olduklan
na artl~ uzulme, dedi. 

Yusuf Karde§ini Yaruna Ahyor 

Allah Teala haber verir ki Hz. Yusuf'un karde§leri, yanlarmda 
onun karde§i Biinyarnin aldugu halde Yusuf'a geldiklerinde, anlan 
§erefle kabul etmi§ ve anlan miisafir ederek anlara lutuf ve ihsanlar
da bulunmu§, karde§i ile yalmz kalarak durumunu, ba§mdan ge~en
leri ana anlatml§, kendisinin karde§i aldugunu bildirmi§, ana: ((Onla
rm yapml§ alduklarma iiziilme.>> diyerek bunu onlardan gizlemesini, 
karde§i alduguna dair verdigi bilgiye anlan miittali' etmemesini em
retmi§ ve sanra da cinu izzet, ikram, ta'zim ic;:inde yanmda b1rakmak 
iizere bir hile kuracag1 hususunda onunla anla.§ffil§tl. 

70 - Onlann yuklerini yuklettigu'lde su kab1n1 oz 
karde~inin yukune koydurdu. Sonr2. ulr munadi : Ey ka·
file; siz gen,::ekten hirsizlarsiniz, diye bag1rd1. 

71 - Onlara donduler ve: Ne kaybettiniz? dediler. 
72 - Dediler ki : Hukumdann su kab1n1 kaybettik, 

onu getirene de bir deve yuku var_ Ben de buna kefilim. 

Hz. Yusuf, anlarm yiiklerini haz1rlatlp develerine yiyecek yiiklet
tiginde, w~aklarmdan birine su kabm1 da (yiiklerin i9ine) kaymasm1 
emretti. Alimlerden c;:agunun gorii§iine gore; bu, giimii§ten bir kab
dir. Bunun altmdan oldugu da soylenmi§tir. -Ki bu gorii§, Ibn Zeyd'
indir- andan su iger ve a zamanda yiyecek sGn derece k1t aldugun
dan insanla:- i\!in yiyecegi anunla olc;:erdi. Bu ag1klama Ibn Abbas, 
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l1i.icahid, Katade, Dahhak ve Abdurahman ibn Zeyd'indir. ~u'be'nin 
Ebu Bi§r'den, onun Said ibn Ci.ibeyr'den, onun da ion A,bbas'tan ri-
ayetinde o, §6yle demi§tir: Bu, kralm su kab1 olup, gi.imi.i§tendi ve 

ond:m su i~erlerdi. Bir kile (veya Sa) gibi idi. Cahiliye devrinde Ab
bas'da onun bir benzeri vard1. HiG kimsenin hissetmeyecegi bir §ekil
de onu Biinyamin'in e§yas1 i\!ine koydu. Sonra aralarmdan bir miina
di §oyle bag1rd1 : ((Ey kafile, siz ger9ekten hlrslzlarsmlz.» Mi.inadiye 
dondiiler ve : Ne kaybettiniz? dediler. ((Dediler ki : Hiikiimdarm (61\!
rnede kulland1g1) su kab1m kaybettik, onu getirene bir deve yiikii 
var.>> Bu, -bir iicret kabilindendir. <<Ben de buna kefilim.» Bu sozler, 
bir t;e§it kefaJet ve garantidir. 

73 Dediler ki : Allah' a yemin ederiz, siz de ogren-
diniz ki biz, yeryiiziinde fesad ~akarmak ic;in gelmedik ve 
biz hirs1zlardan deglliz. 

74 - Eger yalancllar iseniz; bunun cezas1 nedir? de
diler. 

75 - Dediler ki : Bunun cezas1, yiikiinde bulunan 
kimsenin kendisidir. i~te o kimse bunun cezas1d1r. Biz za
limleri boyle cezalandlnnz. 

76 - Bunun uzerine karde~inin kablanndan evvel 
onlannkini aramaya ba~lad1. Sonra onu karde~inin ka
blndan c;lkard1. i~te Biz, Yusuf ic;in boyle bir tedbir kul
landlk. Yoksa o hiikiimdann djnine gore karde~ini tuta
bilecek degildi. Meger ki Allah dileye. Diledigimizi dere
celerle yiikseltiriz. Ve her bilgi sahibinin iistiinde bir hi
len vard1r. 
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0 U§aklar, Yllsuf'un karde§lerini hirsizllkla itham ettiklerinde; 
Yllsuf'un karde§leri onlara §oyle dediler: <<Allah'a yemin ederiz, siz de 
ogrendiniz ki 'biz, yeryiizunde fesad ~1karmak i~in gelmedik ve biz hir
Sizlardan degiliz.>> Bizi tamd1gm1zdan bu yana bildiniz ve anlad1mz 
ki; ~zira onlarda guzel bir ahlak m~ahede etmi§lerdi- biz, yeryu-

. ztinde fesad ~1karmak i~in 'gelmedik. Ve biz hlrSizlar degiliz. Bizim 
' I ' seciyyelerimiz, bu s1fata musaid seciyyeler degildir. U§aklar onlara 

dedi ki : lEger yalanc1lar iseniz; su kabm1 alam sizin i~1nizde bulursak 
ve h1rs1z sizin i~inizde ise onun cezas1 nedir? ((Dediler ki : Bunun ce
zasi, yiikiinde bulunan kimsenin kendisidir. i§te 0 kimse bunun ceza
Sldlr. Biz, zalimleri boyle cezalandmnz.n Hz. ibrahim'i~ §eriatl boyle 
idi. H1rs1z, kendisinden hirsizllk yap1lan kimseye veri,J.irdi. Yllsuf da 
zaten bunu istiyordu. Bunun i~in aramaya karde§ininl kabmdan once 
onlarm kablarmdan ba§ladl. . Durumu gizlemek i~~in, once onlan ara§
tlrdl. Sonra onu karde§inin kabmdan ~1kard1. Karde§ini onlarm iti
raflan ve kendilerini ilzam etmeleri htikmu ile onlardan ald1. Boylece 
onlan, inand1klan ile haglami§ oldu. Bu sebepledir ki Allah Teala: 
<<i§te Biz, Yllsuf i~in boyle bir tedbir kulland1k.>> buyurur ki; bu hik
met ve beklenen faydadan dolay1 Allah'm sevip ho§nlld oldugu arzu
lanan, sevilen bir hiledir. <<Yoksa o, hukumdarm dinine gore karde§i
ni tutabilecek degildi.n Dahhak ve ba§kalanmn soyledigine gore; MI
Slr kralmm htikmune binaen onu (karde§ini) alma hakk1 yoktu. An
cak Allah Teala ~z. Yllsuf'un karde§ini, karde'§lerinin ilzam etmeleri 
ile ahkoymasm1 takdir buyurmu§tur. Hz. Yllsuf, onlann §eriatlann
da bOyle oldugunu biliyordu. Bu sebepledir ki Allah Teala onu: 
<<Diledigimizi derecelerle yiikseltiriz.n §eklinde ovmti§tur. Nitekim ba§
ka bir ayette de '§oyle buyurur : <<Allah i~inizden iman etmi§ olanlan 
ve kendilerine ilim verilenleri dereceler le ytiksel tir ... >> (Mticadile, 11) . 

<<Ve her bilgi sahibinin usttinde bir bilen vard1r.>> Hasan el-Basri 
der ki: Allah Teala'ya varmcaya kadar hi~ bir alim yoktur ki, onun 
tizerinde_ bir alim olmasm. A·bdtirrezzak'm Stifyan es-Sevri kanallyla ... 
Said i'bn Ci.ibeyr'den rivayetine gore; o, §Oyle anlatlyor: ibn · Abbas'm 
yanmda idim. Garib, §a§IrtiCl bir soz soyledi. Bir adam hayretle : Al
lah'a hamdolsun, her bir bilgi sahibinin' usttinde bir bilen vardir, dedi. 
ibn Al:Jbas : Ne kotu soyledin, Allah en iyi .J;>~lendir ve 0, her bilenin 
tizerindedir, dedi. Semmak'm ikrime'den· onun da ibn Abbas'tan ri
vayetinde· o, ((Ve her bilgi sahibinin iistjinde oir bilen vard1r.n ayeti 
hakkmda §oyle demi§tir : ~u §Undan, bq otekinden daha bilgilidir. Al
lah ise her bilenin tisttindedir. ikrime. d~ bOyle soylemi§tir : Katade 
der ki : ilim Allah'ta nihayet- buluncaya kadar her bilgi sahibinin us
ttinde bir bilen vard1r. O'ndan ba§l~nml§, alimler ilmi ogrenmi§ler ye 
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ilim) O'na donecektir. Bu ·ayet, Abdullah (Ibn Mes'ud) un kiraetin
de : Her bilenin iistiinde en iyi bilen vard1r, §eklindedir. 

77 - Dediler ki: 0 t;alml~sa, daha evvel onun bir 
karde~i de t;alm1~tl. Yusuf bunu it;inde gizledi, onlara ay
madL Sizin durumunuz daha kotudur. Allah sizin anlat
makta oldugunuzu en iyi bilendir, dedi. 

Hz. Yusuf'un karde§leri, su ka:bmm Btinyamin'in e§yas1 i~inden 

~1kanld1~m gordtikleri zaman : «0 ~almi§Sa, daha evvel onun bir 
karde§i de ~alnn§tl.» diyerek kendilerinin ona benzemekten beri olduk
lanm Aziz'e ifade ettiler ve Hz. Yusuf (a.s.) u kasdederek, bunun yap·· 
t1g1 gibi daha once onun bir karde§inin de bOyle yapt1gm1 anlattilar. 
Katade'den rivayetle Said ibn Ctibeyr der ki: Hz. Yusuf anne tara
fmdan dedesinin bir putunu ~alffil§ ve onu klrml§•tl. 

;Muhammed ibn ishak'm Abdullah i'bn Ebu Necih'den, onun da 
Mticahid'den rivayetinde o, §Oyle anlatlyor: Bana Ula§tigma gore Hz. 
Yusuf'un 'ba§ma gelen ilk bela §oyledir : Onun, ishak'm k1z1 olan bir 
halas1 vard1 ve Ishak evlad1mn en btiyiigti idi. Onlarm aralarmda, bii- · 
yiiklerine miras olarak b1rak1lan ishak'm k~§ag1 ona ula§mi§tl. Onu 
korumay1 tizerine alan kim ise, onun i~in bir mal olur, bu hususta 
mtinaka'§a edilmez ve onun hakkmda diledigini yapard1. Ya'kub'un 
Yusuf adh ~ocugu dogdugu zaman Yusuf'un halas1· onu a.lmi§ ve ·bti-

-......... 
ytitmeye ba'§lann§tl. <;ocuk, sanki ondan olmu§ gibi ona ISITiml§ ve 
onun Yusuf'u sevdigi kadar hi~ kimse hi~ bir §eyi sevmemi§ti. Yusuf 
on y8.:§larma gelince; Ya'kub'un gonltine Yusuf'.un sevgisi dii§mti§ vf'· 
kadma gelerek : Ey kizkarde§cigim, Yusuf'u· bana · teslim et. Allah'a 
yemin olsun ki; benden bir an bile ayn olmasma dayanam1yorum, 
dem~ti. Kadm: Allah'a yemin olsun ki; ben onu terkedecek degilim, 
deyip : Onu benim yammda birka~ gtin b1rak, ona bakaJim, ona do
yaYiffi, olur ki bu beni teselli eder, avutur. Veya benzeri bir soz ekledi. 
Hz. Ya'kub onun yamndan ~1ktlgmda, ishak'm ku§agma yonelip onu 
ald1 ve elbisesinfn altmdan Yusuf'un beline dolad1. Soma: Ishak 
(a.s.)" 1n ku§agi kayboldu. Kimin ald1gmi, kimin ele ge~irdigini ara§
tmmz, dedi. Arand1, sonra : Ey ev halkl, iistlerinizi. ~1kanmz, dedi, 
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onlar iistlerini 91kard1lar ve ku§ag1 Yusuf'ta buldular. Kadm : Allah'a 
yemin olsun ki; o benim mahmd1r, onun hakkmda diledigimi yapa
nm, dedi. Ya'kub ana geldigi zaman durumu haber verdi de, Hz. Ya'
kub kendisine : i§te sen, i§te o. ~ayet bunu yapml§Sa o (Yusuf) senin 
malmd1r, bundan ba§kasma giiciim yetmez, dedi. Kadm, Yl'1suf'u all
koydu ve kadm oliinceye kadar Ya'kub Yusuf'u alamad1. Miicahid der 
ki : i§te Hz. Yusuf k9.rde§ini allkoydugu zaman karde§lerinin : «0 ~al
ffil§Sa, daha evvel onun bir karde§i de ~alml§tl.>l demeleri budur. 

Allah Teala : ((Yusuf bunu i9inde gizledi, onlara a9mad1.)) kav
liyle bundan sonraki «Sizin durumunuz daha kotiidiir. Allah sizin 
anlatmakta oldugunuzu' en iyi bilendir.)) k1smm1 kasdetmi§tir. Hz. Yu
suf'un bu sozi.i 1zmar Kable'z-zikir kabilinden olup gerek Kur'an'da, 
gerek hadiste, gerekse nesir ve §iir olarak arap dilinde pek <;oktur. ( .. . ) 

Avfi'nin ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, ccYusuf bunu i:;:i.nde giz
ledi, onlara a<;madl.H ayeti hakkmda §Oyle der : Yusuf «Sizin duru
rriunuz daha kotiidiir. Allah sizin anlatmakta oldugunuzu en iyi bi
lendir.n soziinii i9inde gizledi. 

78 - Dediler ki : Ey Aziz, gen;ekten bunun ihtiyar 
bir babas1 var, onun yerine bizden birini al. Dogrusu biz 
seni ihsan edenlerden goruyoruz. · 

79 - Dedi ki : E~yam1z1 yan1nda buldugumuz kim
seden ba~kas1n1 yakalamaktan Allah'a s1g1ninz. <;unku 
biz o zaman zalimlerden oJuruz. 

Biinyamin'in yakalanarak Yusuf'un karde§lerinin itirafl geregm
ce onun yanmda birakilmasi kesinle§ince; onlar, Hz. Yusuf'u yumu
§atmaya ve merhamete getirmeye <;all§hlar ve. dediler ki: ((Ey Aziz, 
ger<;ekten bunun ihtiyar bir ba'bas1 var.)) Onu <;Ok sever ve kaybetmi§ 
oldugu 9ocugunun yerine onunla teselli bulur. Onun yerine, senin ya
nmda ondan bir bedel olmak iizere bizden birisini al. «Dogrusu biz se
ni ihsan edenlerden, (adaletli ve hayn kabul edenlerden) goriiyoruz.)) 
Dedi ki : Sizin sozleriniz ve itiraf1mzdan sonra e§yamiZI yanmda bul
dugumuz kimseden ba§kasmi yakalamaktan Allah'a s1gmmz. <;iinkii 
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biz, SU!;lunun yerine bir su~suzu allkorsak «o zaman zalimlerden olu
ruz.» 

80 - Ondan timitlerini kesince, fisilda~arak bir ya
na <;ekildiler. Btiyiikleri dedi ki : Bilmiyor musunuz ki, ba
baniz sizden Allah ad1na bir soz alm1~t1, daha once de Yu·
suf hakk1nda bir kusur i~lemi~tiniz. Baham bana izin ve
rlnceye veya Allah hakk1mda hiikmedinceye kadar, ben 
buradan a.sla aynlmam. 0, hukmedenlerin en hayirhsi
dir. 

81 - Siz baban1za donun de deyln ki : Ey babam1z; 
dogrusu oglun hirsizllk etti. Ve biz bildigimizden ba~ka 
bir ~ey g6rn1edik. Hem biz gayb1n bek<;ileri de degildik. 

82 - Bulundugumuz kasaban1n halk1na, aralannda 
geldigimiz kervana da sor. Biz ger<;ek~en sad1klanz. 

Allah Teala haber veriyor ki; Yusuf'un karde§leti, babalarma ge
ri getireceklerihe dair soz verdikleri ve ahidde bulunduklan karde§
leri Biinyamin'i kurtarmaktan iimidlerini kesip bu onlar i~in miim
kiin olmaymca aralarmda f1s1lda§arak insanlardan aynllp bir kenara 
c;ekildiler. Biiyiikleri olan Ru'bil ~Bunun, Yusuf'un karde§leri onu 61-
diirmeye kalkl§tlklarmda kuyuya at1ima fikrini ortaya atan YahU.Za 
oldugu da soylenir- onlara dedi -ki : Bilmiyor musunuz ki babamz onu 
kendisine geri gotiireceginize dair sizden Allah adma bir soz almi§ti. 
Daha once ondan YU.Suf'u kaybetmi§ olmamz sebebiyle bunun (Biin
yamin'in geri gotiiriilmesinin) sizin i~in nas11 imkans1z oldugunu go
riiyorsuriuz. Baham benden ho§nud olarak donmeme izin verinceye ve-
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ya Allah hakkimda kihc;:Ia hiikmedene, yahut da karde§imi geri alma 
imkamm bana verinceye kadar ben bu iilkeden asl'a aynlmam. 0, hiik
medenlerin en hayirhsidir . 

Son:ra onlara olaylann ne §ekilde oldugunu; babalan katmda ken
dileri ic;:in bir oziir olmas1 ve ana suc;:suz olduklanm anlatabilmeleri 
i·c;:in haber vermelerini emretti. «Hem biz gaybm bekc;:ileri de degil
dik.» ayeti hakkmda ikrime ve Katade derler ki: Biz, oglunun hlrsiz
hk yapacagm1 bilmiyo:rduk. Abdurrahman ibn Zeyd Eslem de der ki: 
Onun gizlice bir §ey c;:alaca~m bilmedik. Bize ancak h1rs1zm cezas1 
sorulmu§tU. 

Bulundugumuz kasabamn halkma -bu kasabadan maksadm 
M1s1r oldugu soylenmi§tir. Katade bir ba§kasmm . da soylendigini ifa
de eder. ~aralarmda geldigimiz kervana da bizim dogrulugumuzu, 
emin oldugumuzu ve onu nas1l muhataza edip korudugumuzu sor. Biz, 
onun hirsizhk yapt1g1 ve hirSizhgi sebebiyle onu yakaladlklanna dair 
soziimiizde gerc;:ekten sadlklanz. 

83 - Y a'kub dedi ki : Hay1r, nefisleriniz sizi aldatlp 
bir i~e suriiklemi~. Artlk bana guzelce sab1r gerekir. Umu
lur ki Allah, onlann hepsiili birden bana getirecektir. Mu
hakkak ki Alim, Hakim O'dur 0. 

84 - Ve onlardan yiiz c;evirdi de : V ah, yaz1k oldu 
Yusuf'a, dedi ve uzuntuden gozleri agard1. Artlk iizililtu
sunu ic;inde sakhyordu. 

85 - Dediler ki : Valla.hi sen, hala Yusuf'u an1p du
ruyorsun, sonundR ya kederinden bitkin du~eceksin ve
ya helake ugrayanlard~n olacaks1n. 
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86 - Dedi ki : Ben uziintumu ve kederimi yaln1z Al
, a a<;anm. V e ben, Allah ka tin dan sizin bilmediginizi 

1liyorum. 

Hz. Ya'kub, Hz. Yllsuf'un sahte kana bulanmi§ gomlegini getir
'kleri zaman, onlara soyledigi gi'bi yine onlara : «Hay1r, nefislez1niz 
izi aldatlp bir i§e siiriiklemi§. Artlk bana giizelce sab1r gerekir.» de
- i§tir. Muhammed ibn ishak der ki : Onlar, Hz. Ya'kub'a gelip de 
lanlan haber verdiklerinde; onlan itham etm~ ve Yusuf'a yaptlkla
mm ayrum Biinyamin'e de yaptlklanm sanarak: «HaYir, nefisleriniz 
izi aldatlp bir i§e siiruklemi'§. Artlk bana glizelce sab1r gerekir.» de-

mi§tir. Baz1 kimseler derler ki : Onlarm bu yaptlklan ilk i'§lerinin iize
rine gelince; birincinin hiikmii, bu ikinci ol-aya ~ekildi de onun: «Ha
VIr, nefslerini·z sizi aldatlp bir i§e siiriiklemi§. Artlk bana glizelce sab1r 
berekir.» sozii sahih olmu§tur. 

Sonr·a Hz. Ya'kub ii\! evladm1 kendisine geri dondiirmesi i\!ln Al
lah'a yalvanr. Bunlar; Hz. Yusuf ile karde§i Biinyamin ve babas1 ken
disinden ho§nud olup donmesini emretmesi veya karde§ini gizlice ge
ri almas1 §eklinde Allah'm kendisi hakkmdaki emrini bekleyerek MI
Slr diyarmda kalan Ru'bil'dir. Hz. Ya'kub §oyle demi§tir : <<Umulur ki 
Allah, onlarm hepsini birden bana getirecektir. Muhakkak ki (benim 
durumumu en iyi bilen) Alim'dir, (i§lerlnde, kaza ve kaderinde) Ha
kim'dir 0.» 

Ogullarmdan yiizc;evirdi de Yusuf'un ilk, eski iiziintiisiinii hatlr
layarak : «Vah yaz1k oldu Yllsuf'a.» dedi. iki oglunun (Biinyamin ile 
Rubil'in) iizuntiisii, onun kiillenmi~ alan iiziintiisiinii yeniledi. Ab
diirrezzak der ki : Bize Sevri'nin .. :/< Said ibn CU. beyr' den naklettigine 
gore; o, §5yle demi§tir : istirca '~bir musibete duc;ar kalmd1gmda in- . 
na Lillah ve inna ileyhi RaciUn demek- bu iimmetin dl§mda hi~ 
kimseye verilmemi§tir. Hz. Ya'kub (a.s.) un; «Vah, yaz1k oldu Yti
suf'a.» dedigini duymaz mismiz? Boyle dedi ve iiziintiide~ gozleri agar
dl. Artlk iiziintiisiinii i~inde sakllyordu. Susuyor ve durumunu bir 
mahluka §ikayet etmiyordu. Katade ve ba§kalan da boyle soylemi§tlr. 
Dahhak, «Artlk iizuntiisiinii i~inde sakllyordu.» k1sm1m; hiiziinlu idi, 
§eklinde ag1klar. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Ahnef ibn Kays'dan riva
yetinde Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Davud (a.s.); Ey 
Rabb1m, israilogullan sana Ibrahim, ishak ve Ya'kub ile ('bunlarm 
isimieriyle) dilekte bulunuyorlar. Beni de dordiincu k1l, dedi de; Al-
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lah TeaJa ona §oyle vahyetti: Ey Davud, muhakkak ki ibrahim, Be
nim sebebimle ate§e atlld1 da sabretti. Bu musibet senin 'ba§ma gelme
di. Muhakkak ki ishak, Benim sebebimle kamm verdi. (Kurban edil
meye raz1 oldu.) da sabretti. Bu musibet de senin ba§ma gelmedi. Ya'
kub'un sevgili (~ocugunu) ondan ald1m da nihayet uziinttiden gozle
ri agard1. Ve sabretti. Bu musibet de sana gelmedi. Bu hadis, mtirsel 
olup aym zamanda mtinkerdir. Dogru olan ise, kurban edilenin Hz. is
mall oldtigudur. Hadisin ravilerinden Ali ibn Zeyd ibn Ctid'an'm bir
~ok mtinker ve garib hadisleri vard1r. En dogrusunu Allah 'bilir. Bu 
hususta dogruya en yakm olam; bunu Ka'b, Vehb ve benzerleri gibi 
Ahnef ibn Kays - Allah ona rahmet eylesin- m israilogullarmdan 
hikaye etmi§ olmas1d1r. En dogrusunu Allah bilir. israilliyyat1 anla
tanlar nakleder ki; Hz. Yusuf; hmazllk sebebiyle karde§ini hapsettigi 
zaman Hz. Ya'kub, Hz. Yusuf'a onu geri gondermesi i~in bir mektup 
yazmi§ ve kendilerinin musibetlere du<;ar kalml§ bir aile oldugunu ha
tulatmi§tl. Bu ctimleden olarak Hz. ibrahim ate§, Hz. ishak bogazlan
ma, Hz. Ya'kub ise oglunun aynllg1 musibetine dti§mti§tti. israiliyyat.I 
anlatanlar, bunu uzun bir hadiste zikrederler ki s1hhatb degildir ve en 
dogrusunu Allah bilir. i§te o zaman Hz. Ya'kub'un ogullan ona aclffil§lar 
ve ona olan §efkat ve merhametlerinden kendisine §6yle demi§ler : ccVal
lahi sen hala Yusuf'u amp duruyorsun.n Onu anmay1 hi~ birakm1yorsur1. 
Scnunda ya kederinden bitkin dti§eceksin, veya helaka ugrayanlardan 
olacaksm. Eger senin bu durumun devam ederse; biz senin helak ve 
telef olacagmdan korkanz. Onlarm soylediklerine bir cevab olarak Hz. 
Ya'kub dedi ki : <eBen, tiztinttimti ve kederimi yalmz Allah'a a~anm . 

Ve ben, Allah katmdan sizin bilmediginizi biliyorum. (O'ndan her hay
n umuyorum.) n ibn Abbas, «Ve ben Allah katmdan sizin bilm~diglni
zi biliyorum.n k1smm1 §6yle a~Iklar : Ben biliyorum ki Yusuf'un rii'
yasi dogrudur ve muhakkak ki ben ona secde edecegim. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Hasan ibn Arafe'nin .. . Enes ibn _ Ma
lik (r.a.) den rivayetinde Allah Rasulil (s.a.) §Oyle buyurm.u§tur : 
Peygamber Ya'kub (a.s.) un bir karde§ligi vard1. Bir gun ona : Goz
lerini gideren ve s1rtlm kamburla~tiran nedir? diye sordu. Hz. Ya'
kub: Gozlerimi gideren Yusuf'a aglamamdir. S1rtnm kamburla§tlran 
ise Btinyamin iizerine olan ilziinttimdiir, diye cevab verdi. Bunun ilze
rine Cibril (a.s.) ona gelip : Ey Ya'kub, Allah sana selam soyltiyor ve 
buyuruyor ki; Beni benden ba§kasma §ikayet etmekt~n utanm1yor mu
wn? dedi de Ya'kub : ((Ben iiziintiimii ve kederimi ancak Allah'a a~a
nm.n dedi. Cibril (a.s.) : Senin §ikayetini Allah en iyi bilendir, dedi. 
Bu hadis de garib olup aym zamanda miinkerdir. 
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87 - Ey ogullanm; haydi gidin Yusuf'u ve karde~ini 
ara~tinn. Allah'In rahmetinden iimidinizi kesmeyin. Zi
ra kaJirler giiruhundan ba~kasi Allah'In rahmetinden 
iimidini kesmez. 

88 - Onlar yan1na vard1klannda dediler ki : Ey 
Aziz; bizi de ailemizi de darhk bast1, pek degersiz bir mal
la geldik. Bize yine tam olc;ek verve tasadduk et. Muhak
kak ki Allah, tasadduk edenleri miikaJatland1nr. 

Yusuf'un Kokusu 

Allah Teala Hz. Ya'kub (a.s.) un, c;:acuklanm Hz. Yusuf ve kar
de§i Bunyamin hakkmdaki haberleri ara§tlrmak uzere yala <;Ikmaya 
~gudigmi haber verir. Ara'§tlrma anlammdaki ( ~I ) kelimesi 
hayirda, tecessiis ise §er ve kotiilukte kullamhr. Hz. Ya'kub anlan 
c;:akca gayret gostermege c;:agirmi§, anlan mujdelemi§ ve Allah'm 
rahmetinden timid kesmemelerini emretmi§tir. isteyip kasdettiklerin
de Allah'tan timid ve emellerini kesmeyecekler; zira Allah'tan umidi 
ancak katir alan bir kavim keser. 

Allah Teal a : uOnlar yanma vardiklarmda dediler ki. .. )) buyurur 
ki, burada sozun takdiri §Oyle 'Olacaktlr : Gittiler, M1s1r Ulkesine gir
diler ve Yusuf'un yanma vardllar da ~6yle dediler : uEy Aziz, bizi de, 
ailemizi de darllk bast1. n Bununla k1tllk, kurakhk ve yiyecek azhgm1 
kasdediyarlar. <<Pek degersiz bir malla geldik.n Bizim, kar§Illgmda yi
yecek almak uzere yamm1zda bulunan yiyecek ucreti az bir ucrettir. 
Bu a<;Iklamayi Hasan, 1\tlucahid ve bir c;:aklan yapmi§tlr. ibn Abbas 
der ki : Harar c;:uvah, ip gi'bi gec;:ersiz kotu §eylerdi. Yine ibn Abbas'
tan gelen rivayetlerden birinde : Ancak naksam ile gec;:erli alan bazuk 
dirhemler, denilmi§tir. Katade ve Stiddi de boyle soylemi§tir. Said ibn 
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Cubeyr bunlann yaramaz, k1ymetsiz dirhemler oldugunu soyler, Ebu 
Salih de; <;am agac1, <;itlembik (veya sak1z agac1) meyvesi idi, demi§
tir. Dahhak bunlarm, ge<;meyen dirhemler oldugunu soyler. E'bu Sa
lih der ki: Onlar, <;itlembik agac1 meyveleri getirmi§lerdi. ( ... ) 

Allah Teala onlann §oyle dediklerini ha!ber veri~ : Bu pek degersiz 
ve az iicret kar§Illgmda bize, daha once vermi§ oldugun kadar yiyecek 
ver. Ibn Mes'ud buray1 : ( 1:.:1=- J...l.,aj J~lS" .J} Jli ) Binitlerimizi yiik
le ve bize tasadduk et, §eklinde okumu§tur. ibn Ciireyc d~r ki : Karde
§imizi geri vermek suretiyle bize tasadduk et. Said ibn Cii·beyr ve Siid
di, «Bize ' tasadduk et.» ayeti hakkmda onlann §Oyle demek istediikleri
ni belirtirler : Bu degersiz mal kar§Ill~ olarak 'bize tasaddukta bulun 
ve bunlan yeterli kabul et. Siifyan ibn Uyeyne'ye soruldu : Hz. Pey
gamber (s.a.) den once peygamberlerden birisine sadaka haram kilm
di m1? ~oyle cevaplad1 : Allah Tealamn : «Bize yine tam ol<;ek ver ve 
tasadduk et. Muhakkak ki Allah tasadduk edenleri miikafatlandmr.n 
kavlini i§itmediniz mi? Siifyan ibn Uyeyne'nin bu soziinii ibn Cerir, 
Haris'ten, o da Kas1m'dan rivayet etmi§tir. ibn Cerir der ki: Bana 
Haris'in ... Osman ibn Esved'den rivayetine gore; o, Miica'hid'e : Ki§i
nin duasmda : Ey Allah'1m, bana tasadduk et, demesi, mekruh olur 
mu? diye soruldugunu i§itmi§. Miicahid §Oyle cevaplaml§: Evet sada
ka ancak sevab bekleyen, lsteyen i~indir. 

89 - Siz, cahiller iken Yusuf'a ve kardef}ine neler 
yaptlginiZl biliyor musunuz? dedl. 

90 - Dediler ki: Yoksa sen gerc;ekten Yusuf musun? 
0 da dedi ki : Ben, Yusuf'um, bu da kardef}im. Dogrusu 
Allah size lutfetti. <;unki.l. kim saknnr ve sabrederse; mu
hakkak ki Allah ihsan ede_nlerin ecrini zayi' etmez. 
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91 - Dediler ki : Allah'a yemin ederiz, Allah gen;ek
en seni bizden ustun kilmif?tlr. Dogrusu· biz suc;lu idik. 

92 - Dedi ki : Bu gun size_ baf?a kakmak ve k1namak 
_:ok. Allah sizi bagif?lasin. 0, merhametlilerin merhamet
. ·sidir. 

Allah Teala burada .Hz. Yusuf (a.s.) tan haber veriyar ki; karde§
eri, ba§larma gelen darhk, zarluk, yiyecek azllgr ve genel klthgr an
athklannda, ooun i~inde bulundugu hiikiimranhk, tasarruf ve geni'§

ligin yamnda babasmm iki ~acugunu kaybetmekten · dogan iiziintiisii
nli hatlrlattlklarmda; babasr ve karde§lerine kar§I acrma,. merhamet 
·e §efkat benligini .kapladr da dayanamayrp agladr ve kendini onlara 
tamth. Onun tacr alhmdan kaldrrdrgr, alnmda bir ben bulundugu 
c:oylenir. Dedi ki : <<Siz cahiller iken Yusuf'a ve karde§ine neler yap-
rgrmzr biliyor musunuz?» Yusuf'la babasmr birbirinden nasrl ayirdr

mz? 4lediginiz bu i§e sizi ancak bilgisizliginiz siiriiklemi§tir. Seleften 
birisi : Allah'a asi gelen herkes cahildir, bilgisizdir, demi~ ve : ccHem 
Rabbm, bilmeyerek kotiiliik i'§leyip de tevbe eden ve rslah alanlardan 
yanadrr. Bundan sanra da Rabbm muhakkak Gafur'dur, Rahim'dir.» 
(Nahl, 119) ayetini okumu§tur. En dagrusunu ~llah bilir ama a~rk 
alan; Hz. Yusuf kendisini anlara Allah TeaJa'mn bu husustaki izni ile · 
tamtmr§tlr. Nitekim ilk iki kerede kendisini anlardan bu husustaki · 
Allah Teala'mn vaki' emri iizerine gizlemi§tir. En dagrusunu Allah 
bilir. Fakat durum srkl§lp i§ gli~le§ince; Allah Teala bu darllgr a>gmr§, 
ferahlatmr§tlr. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ·ayette §Ciyle buyurur: 
cc~iiphesiz ki gii~liikle beraber bir kalayllk vardrr.» (in§irah, 5). i§te 
a zaman onlar : «Yaksa sen ger~ekten Yusuf musun?» demi§lerdir. Bu-
rayr Ubeyy ibn Ka'b ( ~ .J!. 01_,i) '§eklinde, ibn Muhaysm da 
( ~.J!. 0'Y ..!.li1 ) §eklinde akumu§lardrr. Birincisi, me§hur olan kr
raettir. Zira saru sigasr biiyiik gormeye, hayrete delalet eder. Yani on
lar bu duruma §a§rrmr§lardrr. Zira iki veya daha ~ok sene ana gidip 
gellpi§ler ve anu tammamr§lardrr. Bununla birlikte o, kendilerini ta
mml§ ve kendini gizlemi§ti. Bu sebepledir ki anu biiyiik gorme sade
dinde ala.rak: <<Yaksa sen ger~ekten Yusuf musun?n demi§ler. 0 da 
§Ciyle cevap vermi§ : Ben Yusuf'um, bu da karde'§im. Dagrusu Allah 
Teala aynhktan ve bir miiddet sonra bizi bir araya getirmek suretiyle 
bize lutfetti. <<Qiinkii kim sakrmr ve sabrederse; muhakkak ki i\llah, 
ihsan edenlerin ecrini zayi' etmez. » Onlar da Hz. Yusuf'un kendilerine 
alan yaradrll§, tasarruf ve - YusU:f'un karde§lerinin peygamber olma
drklanm soyleyenlere gore-· peygamberlik yoniiyle iistiinliigiinii iti-

Tef<;ir, C. VIII F . 259 
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rat, ve ona kOtiiliik edip hakkmda hatah davrandlklanm ikrarla dedi
ler ki: ((Bu gii~ size ba~a kakmak ve kmamak yak.>> Bu giinden sonra 
benim hakklmd.aki giinah1mzdan bir daha bahsetmeyecegiz. Buna ila
ve olarak Hz. Yiisuf, onlann bag1~lanmasma dua ederek : ((Allah sizi 
bag1~lasm. 0 , merhametlilerin merhametlisidir.>> demi§tir. Siiddi der 
ki : Onlar yusuf'tan oziir dilediler de §6yle dedi : <<Bu giin size ba§a 
kakmak ve kmamak yak.>~ Bir daha sizin giinahm1z1 size hatlrlatma
yacagim. ibn ishak ve Sevri : ((Bugiin size ba§a kakmak ve kmamak 
yok.>~ ayetini §6yle a~1klarlar : Yapt1gm1zdan otiirii katunda bugiin si
ze ba§a kakma ve kmama yok. Allah sizi bagi§lasm. Yapt1gm1z §eyleri 
Allah gizlesin. 0, merhametlilerin merhametlisidir. 
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93 - ~imdi siz, ~u gomlegimi goturun de babam1n 

yuzune surun, gormeye ba~lar. Butun ailenizi de bana ge
tirin. 

94 - Kafile aynllnca babalan dedi ki : Bana bunak 
demezseniz; inan olsun ki, Yusuf'un kokusunu duyuyo
rum. 

95 - Dediler ki : Allah ' a yemin ederiz, sen hala es
ki ~a~krnhgindas1n. 

Hz. Yiisuf der ki : $imdi siz, §U gomlegi gotiiriin de ~ok aglamak
tan kor olmu~ alan babamm yiiziine siiriin, gormeye ba§lar. Ya'kiib 
ogullarmm tamamm1, biit iin ailenizi de bana getirin. Katile MlSlr'
dan ~1kmca ba'balan alan Hz. Ya'kiib {a.s.), ogullarmdan yanmda kal .. 
ffil§ olana dedi ki : << Bana bunak demezseniz; inan olsun ki, Yiisuf'un 
kokusunu duyuyorum.» Abdiirrezzak der ki : Bize israil 'in ... ibn Ab
bas'tan rivayetine gore; o, §6yle demi§ : Katile {kervan M1s1r'dan) ~1-

klp aynlmca, bir riizgar esip Yiisuf'un gomleginin kokusunu Ya'kiib'a 
getirdi de : (( Bana bunak demezseniz; inan olsun ki , Yiisuf'un koku
sunu duyuyorum. >> demi§ ve onun kokusunu sekiz giinliik yoldan al
ffi l§tlr. Siifyan es-Sevri, ~u'be ve ba§kalan bunu Ebu Sinan'dan riva-
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etmi~lerdir. Hasan ve ibn Ciireyc derler ki : Aralarmda seksen fer-. 
vard1. Aynlmalanndan beri ise seksen sene ge<;mi§ti. 
((Bana bunak demezseniz ... >> a yeti hakkmda ibn Abbas, Miicahid, 

a , Katade ve Said ibn Ciibeyr : Bana beyinsiz, sefih demezseniz, 
~lklamasm1 getirmi§lerdir. Yine Miicahid ile Hasan ise : Bana ihti
·arladm ('bunadm) demezseniz, a<;1klamasm1 getirirler. Onlann, «Sen 
~ala eski §a§kmhgmdasm.>> sozleri hakkmda ibn Abbas : Eski hatan 
uzeresin, demi§tir. Katade der ki: Yani Yusuf'a alan sevginden sen 
nu unutmadm ve ba§ka bir ~eyle teselli de almadm, Onlar ne baba

lanna ve ne de Allah'm bir peygamberine soylenmemesi gereken ag1r 
bir kelime kanu'§tular. Siiddi ve ba§kalan da bOyle soylemi§tir. 

----- i Z A HI -----

YU.Suf'un niibiivveti miijdesiyle himmet gomlegini getirecek alan 
a be~aret kervaru, M1s1r'dan aynhp semt-i Ya'kub'a dagru yonelir yo
nelmez berid~ Ya'kub'un burnunda tiiten kokunun zevki ile kaku allp 
vicdamm saran bu esinti ve kaku, bu lediinni sa:ba riizgan, bu Yusuf 
kakusu §iiphe yok ki ana «revhullah» dan bir kaku ve gelmekte alan 
miijdenin miijdecisi bir Rahmani nefes idi. Oh! §U anda tasavvuru 
bile ehl-i dili ga§yedecek gibi alan bu tath kaku kim bilir Ya'kub'un 
gam-1 hicranma nasll bir uzakla§tmci darbe vurmu§, vicdamm nas1l 
bir letatet ve revhaniyetle sarm1~tl? Ya'kub, bununla aym zamanda 
hem uzaktaki bir ikbaJ vak1asmm ba§langiCmdan bir iz duymU§ hem 
de birka<; giin sanra kavu§acagi mustakbel be~aretin biiyiik siiruruna 
tedricen haz1rlanrm~ bulunuyardu. Bu nas1l oluyardu? Seksen fersah
hk bir mesateden bu rayihay1 getiren ara<; ne idi? Ve bunu duyan has
fa~iyet nas1l bir hassasiyyetti? Ma'lum olan hava cereyamnm, bu siir'
ate kafi gelmeyecegi §iiphesiz. Kafilenin M1s1r'dan aynh&I anmda Ya'
kub'un beride duydugu bu esintinin siir'ati, en az bir §im~ek ve elektrik 
siir'atini haiz almak laz1m geliyar. Ve halbuki bugiinkii fende ses nak
line kadar tatbikini ogrendigimiz elektrik cereyanmm heniiz kaku al
ma kaklama duyusunun hizmetini bilmiyaruz. Bir de Ya'kub'un has
sasiyyeti ne kadar incelmi~ ve hiiznii ile gozleri agard1ktan sonra ka
ku alma duyusu ne kadar artm1~ alursa alsun, kakuyu duymay1p da 
§imdi duymu~ almas1 gosterir ki; bunun s1rr ii hikmeti onun hassasiy
yetinde de degildir. Bunun i<;in miife.ssirlerin, bu hususta iki ifadesi 
vard1r: Birisi Allah Teala'nm bu kokuyu bir mucize almak iizere a 
uzak mesafeden Ya'kub'un vicdanma ula§tlrmasi, birisi de o anda Ya'-
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kub'un i~inde yeniden meydana getirmi§ olmas1dlr. Ve binaenaleyh 
hangisi olursa olsuri. bu vak1anm harikulade bir Rabbani koku aldm§ 
oldugunda §iiphe yoktur. Zamamm1zm fen ve felsefesi, bu <gibi fevka
lade rqhi hadiseleri izah edememekle beraber inkar dahi etmeyip ((te
lepati>>' ba§llgi altmda tasnif ve mutalaa etmektedir. Telgraf, telefon 
kelimelerinde dahi ma'rUf ve miista'mel olan c1tele» kelimesi aslmda 
((uzak» demek, ccpatl» da teessiir manasma oldugu cihetle <<telepati» 
uzaktan teessiir demek olur. Ve §Oyle ta'rif olunur : Bir nefiste duyu
lan oyle bir ihsastlr ki; o anda vuku bulmu§ hakiki bir vak'aya miite
allik oldugu halde, oyle bir mesatede veya oyle §artlar ve durumlar 
i~indedir ki, bunlar o vak'anm o nefs ile ma'rifetini maddeten miim
teni gi'bi gi)sterirler. Diger bir ta'rife gore de; bir mananm veya his
sin, uzaktan hissolunabilecek bir alametin yard1m1 olmaks1zm tebligi 
hadisesidir. Evvelki ta'rife nazaran telepati, all§1Im1§ §artlarm aksine 
olan d1§ duyularla ilgili olaylara da §amil olabilecektir. Lakin ikinci 
ta'ri'fe nazaran herhangi bir hava ortam1 iginde duyulan koku gibi 
bir d1§ duygu ile ilgili olay, telepati kabilinden addolunacak kadar 
fevkalade say1lmamak iktiza edecektir . <;iinkii havass-1 zahiri hadi
satmda en az hava ve 1§1k gibi bir hissi delil vard1r ki, bu 'bize telepa
tiden ziyade telsiz ve radyo tebligah kabilinden bir hadise miilahaza 
ettirebilir. Ve binaenaleyh bunun fen nokta-i nazarmdan tasavvuru, 
s1rf ruhani olan telepati tebligatl kadar mii§kil olmaz. Zira uzaktaki 
bir his veya mana, seri' ve gizli bir vaslta ile yakla§tlnllp teblig edil
mi§ demek olur. · Ve bunun igin bir tak1mlan telepatinin en §ayi' olan 
ve miicerred ma'nevi gibi goriinen k1smm1 da bu suretle te'vil ederek 
miilahaza etmek isterler. Maamafih herhangi bir §eyin vicdana e§lik 
etmesi nas1l oluyor? Ve vicdanm a'zami ve asgari bulu§ma smm ne
reden ba§lar? Ve geni'§leme alam hangi hududa kadar gidebilir? Bir 
nefsin kuvvetleri, kendi d1§Indaki vakialan behemehal beden Silllfl da
hilinde mi allyor? Hararette oldugu gibi, bedenden dl'§anya yaYilan ve 
varidatlm uzaklardan kar§1layan kuvvetler yok mudur? 

Bunlar bilinmeden uzaktan hissetme ruhi hadisesini mutlaka te'
vile mecburiyyet yoktur. Ve dogrusu yalmz uzaktan his degil, yakm
dan da his ve §Uur hadiseleri de kesin olarak tasavvur ve izah oluna
mamaktad1r. «Size bilgiden ancak ~ok az1 verilmi§tir.)) Ancak vaki' ol
duktan sonra his, bir emr-i vaki' oldugu gibi, vukuu ile birlikte ve hat
ta vukuundan once his bile inkar olunamayacak vak1alardandlr. Bu
rada kendi nefsimde vaki' olmu§ telepati hadiselerinden ilk evvel na
zar-1 dikkatimi celbeden bir misali kaydedecegim. ~oyle ki; istanbul'
da Mekteb-i Miivvab'da talebe iken bir giin ogleden sonra dersten g1-
klp Nuruosmaniye'de ikametgahlm olan hattat odasma geldim, yalmz 
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pencerenin oniine oturdum, oturur oturmaz heniiz bir §eyle me§gUl 
olmaks1Z1n birdenbire biiyiik amcam Muhammed Emin Efendi hatm
ma doguverdi ve derhal kal.bime derin bir hiiziin ~oktii, aglama:k iste
dim, halbuki ba§ka zamanlar onun hat1rasmdan muhakkak bir ne§'e 
ve in§irah duyard1m. Az bulunur bir miicessem fazilet idi. Bugiin ha
tlramn hem hatlrlam§ tarz1 hem de mu'tad ne§'enin hila.fma oyle bir 
hiiziin gelmesi, garib kar§1lamama neden oldu, hemen kaydettim, on 
be§ giin sonra memleketten pasta ile mektup ald1m. Pederim o giin 
amcamm vefat ettigini ve bana yadigar olmak iizere birka~ kitab1m 
vasiyyet eyledigini yaZiyordu. 0 vakitki -postamn on giinde geldigi bir 
mesa.feden o hi.iziinlii vak'amn vukuu anmda hiizniinii duymu§tum 
ve gozlerim dolukmw~tu. Ve i§te telepati dedikleri boyle hadiselerct'ir 
ki; bizim 1stllah1m1z, biitiin bunlan ilham ciimlesinden saymaktl ve 
bu hal uykuda iken olsa idi aynen rii'ya derdi$:. Bunlar mu'tad hisleri
mize nazaran fevkalade vukuattan olmakla bera'ber, nadir degil pek 
~ktur. Belki herkeste olur da farkmda olmaz. Fakat umumi surette 
ilmin nedenlerinden degildir. Alelade bir vehim halinde keramet veya 
mucize mertebelerine kadar ~1kacak muhtelif derecelerde zahir olabi
lir. Acizane kanaatlma gore; bu ayet, bize yalmz Ruh ilmi ve Mucize
ye miinhas1r olacak bir harikay1 tesbit ile kalm1yor, bugiinkii ilmi 
ara§tlrmalar nokta-i nazarmdan §ayan-1 dikkat ilhamlar da vermek
tedir. Zira goriiliiyor ki; rayiha (koku), rih (yel) lafz1yla ifade olun
mu§tur. Bunda ise ula§tlrma anlam1 daha ~ok dii§iiniilebilir. Halbuki 
yukanda soyledigimiz ve~hile katilenin aynld1g1 anda Ya'kub'un vic
danma rayihamn u}al}mas1 riizgar siir'atinden daha serl' olmu§ olu
yor. ~u andaki bilgi~erimize gore bu intikalin fiziki surette husulii, ha
vamn kiitlesel ak1§1 ile degil de elektrik dalgalanyla olmas1 muhte
meldir. Ancak bir rayihamn yayllmas1, kii'~iik maddi zerrelerin hare
ket ve yaJ71lmas1 §eklinde olU§U me§hur olduguna gore, bu zerrelerin 
bir cereyan-1 · elektriki halinde ve bir §im§ek siir'atiyle ak1p gelmesi 
uzak sayilm:t§ olacaktlr. Bunun i~in bir tahlile daha luzum vard1r ki, 
o da o zerrelerdeki rayihamn hararet ve ziya gibi yayilmaya elveri§li 
bir kuvvet oldugunu bulmakt1r. Ve filvaki' rayihamn mesela bir giil 
suyu zerrelerinin kendilerinden ziyade onlardaki bir kuvvet ve keyfi
yet olmas1 ve ince bir dalgalanma ile miilahaza edilmesi daha ma'kul 
ve rayiha hakkmdaki ilk hisleni§lerimizin bedahatine daha muvaf1k
tlr. Ve o halde meseleyi kimya ve atom, fizik sahasmda ta'kib ederek 
ses naklinden daha ince bir kanun ile koku, kuvvet ve hareketinin zabt 
ve na'klinde dahi elektrik ceryamndan istifade miimkin oldugu neti
cesine varabilecek demek olur. Ge~i Ya'kub'un duygusu, tekruk degil 
mucizevidir. Ve baz1 miirfessirlerin dedigi gibi Allah Teala'nm, Yusuf'-
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un kokusunu Ya'kub'un i\!inde dogrudan dogru icad ediverrni§ o1mas1 
da muhtemeldir. Ve hatta Ya'kub'un haf1zasm1 uya_ndmp eskiden ma'
lumu olan Yusuf'un kokusunu vicdamna yeniden duyuruvermesi de 
muhtemeldir. Lakin ayetin ifadesinden zahir olan, bu .kokunun Iiiz
gar i\!inde duyulmas1 ve gomlegi ta'§Iyan mujde kervammn M1s1r'dan 
aynld1g1 anda oradan aynlarak ula§tmlml§ olmas1d1r. Bu ise hilkat
ta rayihamn da havadan bir telsizle §im§ek gibi nakli hadisesinin vu
kuunu ve binaenaleyh gizli bir kanunun varhgim ihtar eder. ~uphesiz 
ki bunun gerek M1s1r'dan gonderilmesi ve gerekse bOyle bir sur'atin 
Ya'kub tarafmdan ahnmas1 ve o rayihanm Yusuf kokusu oldugunun 
aymi. edilip belirlenmesi, as1l kanun gibi dogrudan dogruya Rabbani 
tasarrufu gbsteren harika1ardlr. Gerek bu cihetlerden ve gerekse Ya'
kub ve Yusuf'un birer peygamber olmalan haysiyyetiyle vak'a i'caz
kardir. Zira bir insamn, yakmdan bir insan kokusunu te§his etmesi 
bile harikuladedir. Ancak bunun butUnuyle kanun ustu bir mucize 
olmas1, zmmmda baz1 kanunun da isbat edflmi~ olmasma aykm degil
dir. Mesela isa'mn ku§ yapmas1, Allah'm izniyle bir mucizedir. Fakat 
ku§lann u\!mas1 vak'asmda uc;ma kanununu istinbat ile yine Allah'm 
izniyle tayyareler yap1lmas1 mucize olmayan bir adet olabilir. 

Has1h revhullah'a bakm ki Ya'kub, Yusuf'un guzel kokusunu o 
kadar uzaktan derhal duydu ve onun bir vehim ve hayal olmay1p bir 
hakikat oldugunu vicdamnda tamd1 ve te'kidlerle soyledi. Fakat ga
fillerin bu vicdana inanmay1p sac;ma diyeceklerini bildigi i\!in de «Be
ni bunak yerine koymasamz .. . >> dedi lakin kim dinler? Dedigi gibi bu 
sozu i§itenler «Allah'a yemin ederi~ ki, sen hala eski §a§kmhginda
sm» .dediler. Yani hala Yusuf deyip duruyorsun, hala ona kavu§aca
gim . tevehhum ediyorsun ki bu dogru degil. Ogullan yolda oldugu i\!in . 
belki bunu soyleyenler onlar degildi, lakin c;ok gec;meden §a§kmhgiil 
kimde oldugu a\!lkhk kazand1.. (Elmahh, Hak Dini Kur'an Dili, IV, 
2918-2922). 

-----oOo -----
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96 - Fakat mujdeci gelip de onu yuzune surunce; 
derhal gordu ve dedi ki: Ben, size Allah katmdan sizin bil
meyeceginizi biliyorum, dememi~ miydim? 

97 - Dediler ki : Ey babam1z; bizim i<;in magfiret di
le, biz ger<;ekten su<;lular idik. 

98 - Dedi ki : Sizin i<;in ilerde Rabb1mdan magfiret 
· dileyecegim. Muhakkak ki O'dur 0, Gafur, Rahim. 

ibn Abbas ve Dahhak ayetteki miijdeciyi; ulak, haberci olarak 
tefsir etmi§tir. Miicahid ve Siiddi, bunun Hz. Ya'kub'un oglu Yahuza 
oldugunu soylerler. Siiddi der ki : Sahte kana bulanm1~ gomlegl geti
ren o oldugu i~in, bu sefer de gomlegi bir onceki suc;unu bununla gi
dermek isteyerek getirmi§ ve babasmm yiiziine siirmii§, boylece o da 
derhal gormii§tiir. i§te o zaman Hz. Ya'kub. ogullanna dedi ki: ccBen, 
size Allah katmda sizin bilmeyeceginizi biliyorum, dememi§ miydim? '' 
Ben biliyordum ki Allah onu bana geri donderecek. Ve ben size: ((Ba
na bunak demezseniz; inan olsun ki: Yusuf'un kokusunu duyuyorum. ,, 
demi§tim. i§te o zaman, babalarma kar§l yumu§ak davranarak (ya 
da onu yumu§atmaya ~all§arak) babalanna dediler ki: cc'Ey babannz; 
bizim i~in magfiret dile, biz ger~ekten su~lular idik. Dedi ki : Sizin i~in 
ilerde Rabb1mdan magfiret dileyecegim. Muhakkak ki O'dur, 0 Ga
fur, Rahim_,, Kim ona tevbe ederse; onun tevbesini kabul buyurur. ibn 
Mes'ud, ibrahim et-Teymi, Amr ibn Kays, ibn Ciireyc ve ba§kalan; 
onlara magfiret dilemeyi, seher vaktine erteledigini soylerler. ibn Ce
rir der ki: Bana Ebu Saib'in ... Muharib ibn Disar'dan rivayetine go
re; o, §Oyle anlatlyor : Hz. Orner (r.a.) mescide gelmi§ ve birisinin: Ey 
Allah'1m, beni davet ettin, icabet ettim. Bana emrettin, itaat ettirn. -
i§te '§U seher vakti, beni ba~§la, dedigini duymu§tu. Sesi i§itti de bir 
de ne g()rsiin; ses, Abdullah ibn Mes'ud'un evinden geliyor. Bunu Ab
dullah'a sordugunda o, §6yle dedi : Muhakkak ki ·Hz. Ya'kub, <CSizin 
i~in ilerde Rabb1rndan rnagfiret dileyecegim.>> sozii ile ogullanna dua
YI seher vaktine ertelemi§ti. Bunun cum'a gecesi olduguna dair haqis 
varid olmmjtur. ibn Cerir der ki: Bana Miisenna'nm ... ibn Abbas'tan, . 
onun da Allah Rasulii (s.a.) nden rivayetine gore; ccSizin i~in ilerde 
Rabb1mdan rnagfiret dileyecegim.» ayeti hakkmda §oyle buyurur: 
Cum'a gecesi gelinceye kadar. 0, karde§im Ya'kub'un ogullarma olan 
soziidiir. Hadis bu kanaldan rivayetinde garib olup, merfu' olu§u §iip
helidir. 1En dogrusunu Allah bilir. 
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99 - Onlar Yusuf'un yan1na girctiklerinde; o anasi
ni, babas1ru bagnna bast1 ve : Allah'1n istegi ile M1s1r'a 
emin olarak girin, dedi. 

·100 - Ana - babas1n1 tahtln uzerine c;;Ikanp · oturttu. 
Hepsi onun ic;;in secdeye kapandllar. Dedi ki : Babacig1m; 
i~te bu; vaktiyle gordiigiim ru yan1n gerc;ekle~mesidir. 

DogTusu, Rabb1m onu gerc;ekle~tirdi ve bana ihsan etti 
de, ~eytan benimle karde~le.rimin aras1n1 bozduktan son
ra, beni zindan'tlan c;1kard1 ve sizi c;olden getirdi. Muhak
k~k ki Rabb1m, . diledigine lutufkard1r. Muhakkak ki 0'-
dur 0, Hakim, Alim. · 

Allah Teala Hz. Ya'kub (a.s.) un M1sir iilkesine, Hz. Yusuf (a.s.) 
un . yanma geli§ini haber verir. Hz. Yusuf karde~letine, ailelerinin bii
tiiniinii yamna getirmelerini soyiediginde; onlar, sonunculanna vann~ 
caya kadar yiiklenip Ken'an illkesinden go<;mii§ ve Misir iilkesine dog
-ru yola <;Ikrm~lardi. Hz. Yusuf onlann yakla§tlklarim haber almca; on
Ian kar§Ilarpaya .<;Ikmi§ ve kral, emirlerine, ileri gelenlerine Hz. Yu
suf'la beraber Allah'm peygamberi Ya'kub (a.s.) u kar§Ilamak iizere 
<;Ikmalanm emretmi§. Kralm da Hz. Ya'kub'u kar§Ilamak iizere <;Ik
ti~ soylenirse d~ bu kesin degildir. Miifessirlerden bir <;oklanna; «0, 
anasim, babasmi bagnna basti ve: «Allah'm istegi ile Misir'a emin 
olara.k girin, ·dedi. ;> ayeti mii§kil goriilmii§tiir. Bazilan : Burada tak
dim te'hir vardir. Ayetin anlami : Allah'm istegi ile MlSlr'a emin ola
rak girin, dedi ve ana- babasim bagrma basti, tahtm iizerine · <;Ikartti, 
§eklindedir, demi§lerdir. i:bn Cerir, bunu kabul etmemi§ ve Siiddi'den 
rivayet etmi§ oldugu §U a<;IklamaYI tercih etmi§tir : Muhakkak ki Yu
suf, ami- babasmi kar§Iladigi zaman onlan bagrma basmi§, sonra til-
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kenin giri§ kaplSma ula§tlklarmda : «Allah'm istegi ile MJ.s1r'a emin 
olarak girin.» demi:§tir. Ancak bu da §iiphelidir. Zira bagpna basma 
ancak evde olur. Nitekim, «Yusuf karde§ini yanma aldL» (Yl1suf, 69) 
ayetinde de bOyledir. Yine bir hadiste: Kim, bir bida~i ile kucakla
§Irsa; Allah'm, meleklerin ve biitiin insanlann la'neti onun . iizerine
dir, buyurulmu§tur. 0 halde onlar yamna girip de onlan bagrma bas
tlktan sonra, «Allah'm dilemesi ile MJ.s1r'a emin olarak girin.» demi§ 
olmasi!la ne engel vard1r. Kald1 ki bunun z1mnmda :Allah dilerse i~in
de bulundugunuz zorluk ve kithktan emin olarak M1s1r'da ikamet edin, 
anlam1 da vard1r. En dogrusunu Allah bilir ama Allah Teahl'mn geri
ye kalan kurakhk senelerini de Hz. Ya'kub'un geli§inin l;>ereketiyle.' Ml
Slr halk1 iizerinden kaldirffil§ oldugu soylenir. Nitekim Allah Rasu-
10. (s.a.) de, Mekke ahalisi hakkmda: Ey Allah'Im, onlara kar§I bana 
Yl1suf'un yedi senesi gibi yedi sene ile yard1m et, diye beddua etm~§, 
sonra ona g:elip yalvarmi§lar, §efaat dilemi§ler ve bu konuda Ebu Siif
yan'l gondermi§ler · de onlar i'~in dua etmi§ ve cinun (s.a.) duas1 bere
keti ile .geriye kalan seneler onlardan kaldmlmi§tl. 

<cAnasmi, babasm1 bagrma bast!.» ayeti hakkmda Sti.ddi ve Ab
durrahman ibn Zeyd ibn Eslem §Oyle derler: Bagrma bastlg1 ancak 
babas1' ve teyzesidir. Annesi ise, daha once olmfu}tii. Muhammed ibn 
ishak ve ibn Cerir ise; ana ve babasmm ya§amakta olduklanm soy
lerler. ibn Cerir der Ri: Annesinin oldiigiine dair bir delil yoktur. Kur'
an'ui zahiri annesinin ya§ad1gma delalet eder .. ibn Cerir'in destekle
digi bu gOrii§e, ayetin akl§l da delalet etmektedir. 

Allah Teala'nm: «Ana- babasm1 tahtm uzerine ~1kar1p oturttu.n 
ayetinde ibn Abbas, Mti.cahid ve bir ~oklannm soyledigine gore, taht 
kasdedilmektedir. Yani kendisi ile birlikte ana- babasm1 tahtma oturt
mu§tur. · 

«Hepsi onun i~in secdeye kapandllar.>> Ana- babas1 ve karde§leri 
-ki on bir ki§i idiler- onun i~in secde ettiler. «Dedi ki : Babac1g1m; 
i'§te bu, vaktiyle gordiigum rii'yamn ger~ekle§mesidir.» Hz. Yl1suf bu 

· rti.'yay1 babasma anlatnn§ ve §Oyle demi§ti : «Babacigim, rii'yamda on 
bir y1ld1zla gti.ne'§i ve ayi gordiim. GOrdiim ki onlar bana secde etmek
tedirler.» (Yusuf, 4). Biiyiiklerine selam verdikleri zaman ona secde 
etmeleri onlarm §eriatmda caizdi. Bu, Hz. :Adem'd~n itibaren Hz. isa 
(a.s.) nm §eriatma gelinceye kadar ca.lz kalmakta devam etmi§tit. Bu, 
bu iimmete haram k1lmm1§ ve secde, sadece Rabb Teala'ya has kllm
mi§tlr. Katade ve ba§kalanmn sozlerinin i~erigi budur. Bir hadiste ri
vayet edildigi1le gore : 
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Bir keresinde Muaz ~am'dan dbndiigiinde Allah Rasulii (s.a.) ne 
.:>ecde etti de Allah Rasulti : Bu da nedir ey Muaz? diye sardu. MuC:.z : 
Ben ~am'a gittim ve anlan papazlarma, patriklerine secde eder 
gordtim. Kendi kendime bunu sana yapmam1zm gtizel alacagm1 
dii§iindiim, dedi. Hz. Peygamber (s.a.) §6yle buyurdu ·: Boyle yap
maymiz. ~ayet bir kimseye ba§ka birine secde etmesini emretmi§ 
alsayd1m, kadma kocasma secde etmesini emrederdim. Muhammed'in 
nefsi kudret elinde alan (Allah) a yemin ederim ki bir kadm kacasi
nm hakk1m yerine getirmedik\!e Rabbmm hakkm1 yerine getirmi§ ala
maz. istemedigi halde kocas1 onu davet ederse bu daveti geri 9evire
mez (ve kocasmm emrine) itaat eder. B~ka bir hadiste rivayet edil
digine gore; Selman, islam'a yeni girdigi s1ralarda Medine sokakla~-m
dan birinde, Hz. Peygamber (s.a.) e rastlaml§ ve ona secde etmi§ti. Al
lah Rasulti §6yle buyurdu : Ey Selman, bana secde etme, olmeyen, di
ri (Allah) a secde et. 

' Hz. Yusuf'un karde§lerinin, ana secde etmesinden maksad §Udur : 
Onlarm §eriatlannda bu caiz idi. Bu sebepledir ki ona secde etmi§ler
dir. i§te a zaman Yusuf §Oyle demi§tir : «Babac1g1m; i§te bu, vaktiyle 
gordtigtim rii'yanm ger9ekle§mesidir. Dogrusu Rabb1m, onu ger9ekle§
tirdi.» i§ buraya vard1. i§in vard1g1 neticeye te'vil ismi verilir. Nitekim 
Allah Teala da bir ayet-i kerime'de §oyle buyurur : «Onlar anun te'
vilinden ba§kasrm m1 bekliyorlar? Onun te'vilinin geldigi giin, daha 
once onu unutmu§ olanlar derler ki. .. >> (A'raf, 53) Yani k1yamet gtinti 

. onlara va'dedilrni§ al-an hay1r ve §er onlara gelir. 
<<Dogrusu, Rabb1m onu ger9ekle§tirdi1» sahih ve dagru k1ld1. Daha 

sonra Hz. Yusuf, Allah'm kendisi tizerine alan nimetlerini amp, §oyle 
demi§tir : «Ve bana ihsan etti de, §eytan benimle karde§lerimin arasr
m bazduktan sanra, beni zindandan \!Ikard! ve sizi 9olden getirdi. » ibn 
Ctireyc ve ba§kalan §oyle diyor : Onlar; 90lde koyunlan alan ahali 
idiler. ibn Ctireyc der ki : Onlar; ~am havzasmdaki Filistin tilkesinde 
arabalarda otururlard1. Yine ibn Cureyc'in ifadesine gore birisi de §Oy-

Yusuf 

le d' 
idileJ 

dane 
ne lt 
kola: 
alani 
\!iP i 
Selm 
krrk 
suf't 
CeriJ 
nin .. 
aynl 
nedi 
merr 
tur. 
un r 
Fudi 
ya a 
lU'§IT 
§md: 
sene 
lah 
sekh 
gum 
sonr: 
isha 
dan 
altrn 
mi'§ 
girdi 
en d 
el-K' 
ailes 
9tikl 
alb: 



Yusuf, 99,100) HAD!SLERLE KUR'AN-1 KERIM TEFSiRi 4139 

le demi§tir : Onlar, H1msa'dan a§ag1daki ~i'b civanndaki el-Evlac'da 
idiler. Koyun ve develeri olan c;ol ahalisi idiler. 

<<~eytan, benimle karde§lerimin arasm1 bozduktan sonra, beni zin
dandan c_;1kard1 ve sizi c;olden getirdi. Muhakkak ki Rabb1m, diledigi
ne lutufkardir.» Bir i§i murad ettigi zaman ona sebepler halkeder, onu 
kolayla§tmr ve takdir buyurur. Muhakkak ki kullarmm faydasma 
olanlan en iyi bilendir 0. Sozlerinde, fiillerinde, kaza ve kaderinde, se
c;ip irade buyurduklarmda hikmet sahibidir 0. Ebu Osman en-Nehdi, 
Selman'dan rivayetle der ki : YU.suf'un ru'yas1 ile yorumu arasmda 
k1rk sene vard1r. Abdullah ibn ~eddad: Ru'yamn en yucesi ona (Yu
.mf'un ru'yasma) eri§mi~, onda son bulmu§tur, der ki bu sozii ibn 
Cerir rivayet etmi§tir. Yine ibn Cerir §6yle der : Bize Amr ibn Ali'
nin ... Hasan'dan rivayetinde o, §6yle demi§tir: Yusuf'un Ya'kub'dan 
aynlmasmdan onlarm kar§Ila§malarma kadar gec;en sure seksen se
nedir. Hz. Ya'kub'un kalbinden huzun, yanaklarma akan ya§ hie; kesil
memi§tir. Yerytizunde Allah'a Ya'kub'dan daha sevgili hie; bir kul yok
tur. Hti§eym'in Yunus'dan, onun da Hasan'dan rivayetine gore Yusuf'
un ru'yas1 ile yorumu arasmdaki sure seksen iic; senedir. Miibarek ibn 
Fudale, Hasan'dan rivayetle der ki: Yusuf on yedi ya§mda iken kuyu
ya atlld1. Babasmdan seksen sene ayn kald1. Bundan (babas1 ile bu
lU'§masmdan) sonra yirmi tic; sene ya§ad1. Oldtigunde yiiz yirmi ya
§mda idi. Katade; Hz. Yusuf'un ru'yas1 ile yorumu arasmda otuz be§ 
sene oldugunu sayler. Muhammed ibn ishak der ki: En dogrusunu Al
lah bilir ama anlatlld1gma gore; Yusuf'un Ya'kftb'dan ayn kall§l, on 
sekiz senedir. Kitab ehli ise, bu surenin k1rk sene veya o civarda oldu
gunu samrlar. Ya'kub (a.s.) M1S1r'a Hz. Yusuf'un yamna geldikten 
sonra Yus).lf'la beraber on yedi sene kalm1~, sonra vefat etmi.~tir. Ebu 
ishak es-Subey'i'nin Ebu Ubeyde'den, onun da Abdullah ibn Mes'ud'
dan rivayetinde o, §6yle demi§tir: israilogullan M1s1r'a girdiklerinde 
altml§ tic; ki§i olarak girmi'§lerdi. Oradan c_;1ktlklarmda ise altl yiiz yet
mi'§ bin ki§i idiler. Ebu ishak ise lVIesruk'tan rivayetle onlarm M1s1r'a 
girdiklerinde, erkekli kadmll iic; yiiz doksan ki§i olduklarm1 sayler ki, 
en dogrusunu Allah bilir. Musa ibn Ubeyde'nin Muhammed ibn Ka'b 
el-Kurazi'den, onun da Abdullah ibn ~eddad'dan rivayetinde; Ya'kub 
ailesi, M1s1r'da Hz. Yusuf'un yanmda toplandlklarmda btiyiiklii kii
c_;iiklii, kadmll erkekli seksen altl ki§i imi§ler. Oradan· c_;Iktiklannda ise 
altl yiiz bin kiisur ki§i imi§. 
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101 - Rabb1m; bema Sen mulk verdin ve sozlerin te'
vilini ogrettin. Ey goklerin ve yerin yaratan.r, Sen dunya
da da, ahirette de benim velimsin. MuslUman olarak ca
mmJ al. Ve beni salihlere kat. 

Bcnim Dostum Yerlcrin vc Gi:iklcrin Yaratanuhr 

Hz. Yllsuf'un iizerine nimet ana- babas1 ve karde~lerinin onunla 
bir araya gelip toplanmas1 ile tamamland1gmda ve Allah Teala ona 
peygamberlik ve hi.ikumninllk nimeti bah~ettiginde, Rabbma bu ~e- . 

kilde dua etmi~ ve Rabbmdan nasi! ki dunyada onun iizerine nimetini 
tamamlam1~a bunlan ahirette de siirdiirmesini, oldiigii zaman miis
luman olarak vefat ettirmcsini istemi§tir. -Bu ar;1klama Dahhak'm
dir.- Hz. Yusuf Ra!Jbmdan kendisini peygamber ve rasullerden kar
de~leri olan salihlere kat.nmsm1 da istemi§tir. Allah'm salat1 ve sela
ll1l hepsinin uzerine olsun. 

Bu duay1 Hz. Yt1suf (a.s.) un blum anmda soylemi§ olmas1 da 
miimkiindiir. Niteklm Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde Hz. Ai§e (r.a.) 
den rivayet cdildigine gore o, §byle demi~ : 

,.,, - ..... •., .,.- • ., . ,...,., ... .... _.... f ~ •., I J' ' _,, 

.;.._ t fi-i ~ · ~ .J~ 'v ;~ }';. e ~ ~~:. u.i>.l , :,lit) ~ ~I ~ .J~~ j, _; lJt 

J V10!:.J12 ~~I)~~~~' r::u1, J\; p. 4Sf ::.r: 

Allah Hasulii (:>.a.) hastalamp agula§t1g1 s1rada onu yap
makta oldugu glbl yapmak uzere elini tuttum. Elini elimden r;ek
ti ve §byle buyyrdu : Ey Allah'1m, beni bag1§la ve Refik el-A'la 
ile beraber k1l. 

Hz. Yusuf'un eceli gelip bmru sona erdigi zaman islam iizere bl
meyi ve salihlere katllmay1 istemi~ olmas1 da ihtimal dahilindedir. 
Qunku o, bunu bir temenni olarak istemi§tir. Nitekim bir ba~kasma 
dua · eden ki~i : Allah seni islam i.izere bldurstin, der. Dua eden de §by
le der : Ey Allah'nn, bizi mi.isliimanlar olarak ya§at, miisliimanlar ola
rak bldur ve bizi salihlere kat. 

Hz. Yusuf'un bunlan, olumu temenni ederek istemi~ olmas1 da 
mumkiindur. Zira bu, onlann ctininde caiz idi. Nitekim Katade, ((Miis
Juman olarak camm1 al ve beni salihlere kat.n ayeti hakkmda §byle 
demi~tir : Allah Teala, onun i~lerini toparlay1p gozunu aydm ettigin-

Yusul 

de; . 
. deyd 
nll§ 
mi§t 
gore 
oime 
Nu'h 
ni ... 
istey 
sust: 
ima1 
ism~ 
Iii ( 
rini2 

Ey' 
beni 
Mus 
§oyit 
asia 
liik 
lah'1 
nim 

vayE 
ffiU§ 

Ebu 
dedi 
men 
§OYI' 
nun 

Hz. 
biri~ 

da 
biri1 
flf. 

ki§i: 
rum 
Tea 
lafll 
lerd 



Yusuf, 101) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERIM TEFSIRi . 4141 

de; o, o gtin dtinya nimetleri, htiktimranhg1, bolluk ve geni§ligi i9in
.deydi de, kalbi salihlere kar§l bir i§tiyak duydu. ibn Abbas §Oyle der
mi§ : Ylisuf (a.s.) tan once hi9 bir pey:gamber oltimti temenni etme
mi§tir. ~n Cerir ve Stiddi'nin ibn Abbas'tan rivayetle zikrettiklerine 
gore, bu §ekilde dua eden ilk peygamber odur. Buna gore islam tizere 
olmeyi ilk kez isteyenin Hz. Yusuf olmast muhtemeldir. Nitekim Hz. 
Nuh da, ccRabb1m; beni, anam1, babamt, inanmi§ olarak evime gire
ni. .. bagl§la.» (Nuh, 28) diyenlerin ilkidir. Bunu bir temenni olarak 
isteyenlerin ilki olmas1 da muhtemeldir. Nitekim Katade'nin bu hu
sustaki ifade §ekli a·91ktlr. Fakat bu, bizim §eriat1m1zda caiz degildir. 
imam Ahmed ibn Hanbel - Allah ona rahmet eylesin- - der ki : Bize 
ismail ibn ibrahirrt'in .. . Enes ibn Malik'ten rivayetinde; Alhi.h Rasu
lti (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : Ba'§ma gelen bir zarardan dolay1 hi9 bi
riniz oltimii temenni etmesin. Eger mutlaka oltimti temenni edecekse: 
Ey Allah'1m, hayat benim i9in hay1rh oldugu stirece beni ya§at, oltim 
benim i9in hayuh oldugu · zaman beni oldtir, desin. Hadisi Buh:ari ve 
Muslim Sahih'Ierinde tahric etmi§lerdir. Yine Buhari ve Mtislim'de 
§Oyle bir hadis vard1r : Sizden birisi ba§ma gel en . bir zarardan ottirti 
asia oltimti temenni etmesin. Eg·er iyi bir kimse ise iyiligi artar, kotii
ltik yapan biri ise belki ozrti kabul olunur. Fakat §Oyle desin : Ey Al
lah'tm, hayat benim i(!in hay1rh oldugu siirece beni ya§at, oltim be
nim i9in hay1rh oldugq. · zaman beni oldtir. 

1imam Ahmed der ki : Bize Ebu Mug'ire'nin ... Ebu Umame'den ri
vayetinde o, §oyle anlatlyor : Allah Rasulti (s.a.) ntin yanmda otur
mu§tuk. Bize ogut verdi ve kalblerimizi yumu§attl. Bu s1rada Sa'd ibn 
Ebu Vakkas aglad1 ve aglamasm1 <;ogaltti da : Ke§ke olmti§ olsayd1m, 
dedi. Hz. Peygamber (s.a.) : Ey Sa'd, benim yammda m1 Oltimii te
menni ediyorsun? diye sordu ve sorusunu ii9 kere tekrarla)llp, sonra 
§Oyle buyurdu: Ey Sa'd, eger sen cennet i9in yaratllmi§ isen; omrti
ntin uzamas1 veya amelinin gtizel olmas1, senin i<;in en hay1rh oland1r. 

imam 1Ahmed der ki: Bize Hasan'm ... Ebu Htireyre'den, onun da 
Hz. Peygamber (s.a .) den rivayetinde o, §Oyle buyurmu§tur : Sizden 
birisi, asia oltimti temenni etmesin ve ameline gtivenmi§ olmas1 di§m
da kendisine gelmezden once asia oltimtine dua etmesin. Zira sizden 
birisi oldtigu zaman ameli kesilir. Mii'minin omrti, ancak haynm arttl
nr. Hadisi, sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. Bu; zarar sadece o 
ki§iye has · olmas1 durumundad1r. Fitnenin, din hususunda olmas1 du
rumuna gelince; i§te o zaman oltimti istemek caizdir. Nitekim Allah 
Teala'nm haber verdigine gore ; Firavun, dinlerinden dolayt sihirbaz
larm pe§ine dti§tip onlan oldtirmekle tehdid ettigi zaman §Oyle gemi§
Ierdi : ((Rabb1m1z; tizerimize sab1r yagd1r ve bizi mtisltimanlar olar ak 
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bldtir.» (A'rat, 126). Hz. Meryem de dogum sanc1s1 kendisini bir hur
ma agacmm altma getirdiginde : «Ke~ki bundan evvel bleydim de 
unutulup gideydim.n (Meryem, 24) demi§ti. Zira o biliyordu ki insan
lar, kendisine zina isnadmda bulunacaklardir. <;tinkti kocas1 yokken 
hamile kalmi§ ve \!Ocuk dogurmu§tu. Onlardan birisi : Bu da sana ne
reden -geliyor? diyecektir. Nitekim onlar, kendisini ilk olarak ~u soz
lerle kar§Ilami§lardi : «Ey Meryem! Andolsun ki utamlacak bir §ey 
yaptm. Ey Han1n'un kizkarde§i, baban kbtti birisi degildi. Anan da 
iffetsiz degildi.» (Meryem, 27-28). Allah Teala ona bu durumdan bir 
\!lkl§ ve ferahllk k1lm1§; \!Ocugu be§ikte iken konu~turarak, ona Allah'
m kulu ve el\!isi oldugunu sbylemi§tir. 0, btiytik bir ayet, parlak bir 
mucizedir. Allah'm salat1 ve selam1 onun tizerine olsun. imam Ahmed 
ve Tirmizi'nin ((Uyku (rti'ya) ve dua k1ssas1n nda rivayet ettikleri Mu
az hadisinde §byle buyurulur : Bir kavmin fitnesini murad ettigi za
man, beni fitneye dti§memi§ olarak kendi katma al, beni vefat ettir. 

imam Ahmed der ki : Bize Ebu Seleme'nin ... Mahmud ibn Lebid'
den rivayetinde, Hz. Peygamber (s.a.) §byle buyurmu§tur: iki §ey var
dlr ki Acteinoglu onlardan hO§lanmaz : (Birincisi) oltimdtir. Halbuki 
blum, mti'min i\!in fitneden daha hayrrlld1r. 0, mal azhgmdan da ho§
lanmaz. Halbuki malm azllg1, hesabm azllg1d1r. 

Dinde fitne vuku buldugu zaman oltimti istemek caizdir. Bu se
bepledir ki Hz. Ali ibn Ebu Talib (r.a.), halifeliginin sonlannda i§le
rin toparlamp bir araya gelmeyecegini, durumun daha da zorla§aca
gmi gbrdtigtinde: Ey Allah'1m, beni katma al, ben onlardan usand1m, 
onlar da benden usand1lar, demi§tir. Buhari de -Allah ona rahmet 
eylesin- mihnetlere du~ar kahp Horasan emiri ile aralannda ge~en 
naho§ hadiseler meydana geldigi zaman: Ey Allah'Im, beni katma al, 
beni bldtir, demi§tir. Bir hadiste §byle buyurulur : Muhakkak ki ki§i, 
Deccal'in zamanmda bir kabre ugrar da gordtigti fitneler, sarsmtllar, 
her fitneye dti§en i\!in bir fitneden ibaret alan korkung i'§ler sebebiy
le : Ke§ke ben senin yerinde olayd1m, der. 

Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki : Anlatildigma gore Hz. Yusuf'a yap
tiklanm yapan Ya'kub'un ogullan i\!in babalan istigfar etmt~. Allah 
Teala onlar hakkmdaki tevbesini kabul buyurup onlan affetmi§ ve gti
nahlanm bagi§laml§tlr. Kas1m der ki: Bize Hiiseyn'in ... Enes ibn Ma
lik'ten rivayetine gore; o, §i:iyle anlatmi§tlr :Allah Teala, Hz. Ya'kub'
un i§lerini dtizene koyup gbztinti aydm kild1g1 zaman, ogullan arala
nnda konu§arak bir kenara gekilmi~ler, birbirlerine : Siz ne yaptlgim
Zl bilmiyor musunuz, sizden §U ihtiyara neler ula§tlgmi, Yusuf'a ne
ler geldigini bilmiyor musunuz? demi§ler. Aralannda evet, denilmi§. Bi
risi demi§ ki : 0 ikisinin bizi affetmesi sizi aldatt1. Peki Rabbm1z ka-
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tmda sizin durumunuz ne olacak? Nihayet i§lerini ihtiyara gotiirme
ye karar vermi§ler. Onun huzuruna <;1k1p oturmu§lar. Hz. Yusuf da 
babasmm yanmda oturuyormu§. Ey babannz, biz sana bir i~ hususun
da geldik ki bir benzeri ic;in sana asla gelmemi§tik. Bizim ba§Innza bu 
i§in bir benzeri daha gelmemi§ti, demi§ler ve nihayet babalanm hare
kete gegirmi§ler. Peygamberler; insanlarm en merhametlileridir. Ey 
ogullanm, size ne oluyor, neyiniz var? diye sormu§, onlar : Bizden sa
na, bizd~n karde§imiz Yusuf'a eri§enleri bilmedin mi? demi§ler, o; evet 
demi§. ikiniz bizi affetmediniz mi? demi§ler, evet, demi§. Eger Allah 
bizi affetmemi§se; ikinizin affetmesi bize hie; bir fayda saglamaz, de
mi§ler. Ey ogullanm, ne istiyorsunuz? diye sormu§ da §6yle demi§ler : 
Bizim i<;in Allah'a dua etmenizi istiyoruz. Yapt1klanm1zdan otiirii Al
lah'm bizi affettigine dair Allah'tan sana vahiy geldigi zamand1r ki 
ancak bizim goziimiiz aydm olacak ve kalblerimiz siikfmet bulacak. 
Degilse bize, diinyada asia goz aydmhg1 yok. ihtiyar kalkmi§, k1bleye 
yonelmi§. Yusuf da babasmm arkasmda durmU§. Onlar da ikisinin ar
kasmda boynu biikiik bir halde ve hu§u' i<;inde dunnu§lar. Hz. Ya'kub 
dua etmi§, Hz. Yusuf amin demi§. Yirmi sene onlar hakkmda duaya 
icabet olunmami§. Salih el-Miirri der ki : Bu onlan korkutmak i<;L'1 
imi§. Ravi anlatmaya §byle devam eder : Nihayet yirminci senenin ba
§1 geldiginde Cibril (a.s.), Hz. Ya'kub'a inmi§ ve §byle demi§ : Muhak
kak ki Allah Teala, beni sana c;ocuklarm h"lkkmdaki ctuana icabet et
tigini, yaptlklanndan otiirii onlan affettigini ve senden sonra peygam
berlik iizere onlarm sozlerini kabul buyurdugunu miijdelemem i~in 

gonderdi. Bu hadis Enes'den mevkUf olup, Yezid er-Ruka§i ve Salih 
el-Miirri gergekten zay1ftlrlar. 

Siiddi §6yle anlat1r :Hz. Ya'kub (a.s.) oliim zamam geldiginde, 
Hz. Yusuf'a kendisini ibrahim ve ishak'm yanma defnetmesini vasiy
yet etmi§. Vefat ettiginde Hz. Yusuf, onu tahnit ettirmi§ ve ~am'a gon
dermi§ de, Hz. ibrahim ve ishak (a.s.) m yanlanna defnolunmu§. 
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' 102 Bunlar gayb haberlerindendir ki, sana vahye-
diyoruz. Onlar elbirligi edip duzen kurduklan zaman sen 
orada degildin. 

103 - Sen ne kadar hrrs gostersen de yine insanla
nn c;ogu inanmazlar. 

104 - Halbuki sen, buna kar~1 onlardan hie; bir tic
ret de istemiyorsun. 0, alemler ic;in bir ogtitten b~ka bir 
$ey degildir. 

Bunlar Gayb Haberleridir 

Allah Tea.la Hz. Yusuf'un karde§lerinin k1ssasm1, Allah'm Hz.-Yu
suf'u onlardan nas1l iistiin kildigmi, onlarm Yusuf'u helak ve yok et
mek istemelerine ragmen ona giizel ak1bet, zafer, hiikiimranllk ve 
hukiim verdigini anlattlktan sonra, kulu ve elc;;isi Muhammed (s.a.) e 
hitaben buyurur ki: Ey Muhammed, bunlar gec;;mi§in gayblarmm ha
berlerindendir ki, sana bir ibret ve sana muhale'fet edenler dinlerler 
de ogiit allrlar diye bildirip, vahyediyoruz. Bunlar elbirligi edip, Yu
suf'u kuyuya atmak iizere diizen kurduklan zaman sen onlarm yamn
da, onlan mii§ahede eder degildin. Fakat biz sana (bu Kur'an'I) inzal 
etmek ve sana vahyetmek suretiyle bunlan bildiriyoruz. Nitekim Allah 
Teala (bu kabilden olmak iizere) · ba'§ka ayetlerde §6yle buyurur: <<Bun
lar sana vahyetmekte oldugumuz gayb haberlerindendir. Meryem'e 
hangisi kefil olacak diye kalemlerini atarlarken sen yanlarmda degil
din. <;eki§irlerken de orada bulunmadm.» (Al-i imran, 44), «Musa'ya 
buyrugumuzu bildirdigimiz vakit, bat! yoniinde degildin sen. Goren
lerden de degildin ... Biz Musa'ya seslendigimiz vakit sen, Tur'un ya
mnda degildin. Fakat sen, Rabbmdan bit rahmet olarak gonderildin.» 
(Kasas, 44-46), «Sen, Medyen halk1 arasmda bulunup da onlara ayet
lerimizi okumuyordun. 0 haberleri sana gonderen Biziz.» (Kasas, 45), 
«Mele-i A'la'da olan tartl§malar hakkmda benim bir bilgim yoktur. 
Bana sadece vahyolunur. Ben ancak apac;;1k bir uyanciJlffi.» (Sad, 
69-70) 0 

Allah Teala bunlarla onun (Muhammed'in) Rasillii oldugunu, in
sanlara bir ibret, diinya ve dinlerinde kendileri · ic;;in bir kurtulu§ oldu
gu i:c;;in gec;;enlerin haberlerine onu muttali' klld1g1m anlat1yor. Bunun
la birlikte insanlann c;;ogu iman edici degildir. Bu sebepledir ki bura
da: «'Sen ne kadar h1rs gostersen de yine insanlann c;;ogu inanmazlar.» 
buyururken ba§ka bir ayette ise §Oyle buyurmU§tur: <cEger sen, yer
yiiziinde bulunanlarm c;;ogunluguna uyarsan; seni Allah'm yolundan 
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saptmrlar.)) (En'am, 116) Buna benzer daha bir<;ok ayetler mevcud
dur. 

Halbuki ey Muhammed, sen nasihatm, hayra, olgunluga ~a~r
mamn kar§1hg1 olarak onlardan bir iicret ve kar§Ihk istemiyorsun. Bi
lakis sen, bunu Allah'm ho§nudlugunu dileyerek ve yaratlklanna bir 
nasihat olmas1 i<;in yap1yorsun. «0 (Kur'an), alemler i<;in (bgiit ala
caklan, hidayete eri§ecekleri, diinyada ve ahirette kendisiyle kurtula
caklan) . bir ogiitte~ ba§ka bir §ey degildir.n 

105 - Goklerde ve yerde nice ayetler vard1r ki, yuz
lerini c;evirerek onlan gorup gec;erler. 

106 - Onlann c;ogu Allah'a iman etmezler ille de 
9irk ko~anlard1r onlar. 

107 - Allah tarafmdan onlan ku~atacak bir azab1n 
kendilerine gelip c;atmas1ndan veya farkmda olmadan ki
yamet saatln1n ans1z1n gelmesinden emin midirler? 

Allah Teala insanlarm <;ogunun Allah'm ayetleri ve O'nun birli
gine delalet eden deliller iizerinde dii§iinmekten gafil olduklanm ha
ber verir. Allah Teala goklerde ve yerde parlak, sabit yildizlar, seyya
reler, donen felekler yaratmi§tlr. Hepsi O'nun emri altmdadirlar. Yer
yiiziinde nice birbirine kom§u k1t'alar, hayvanlar, bitkiler; tatlarmda, 
kokularmda, renklerinde ve niteliklerinde birbirine benzeyen ve ben
zemeyen meyveler vard1r. Vahid, Ahad, <;e~itli yarat1klan yaratan, de
vam ve bakada yegane, her §eyin kendine muhta<; oldugu, O'nun hie; 
bir §eye muhtac; olmad1g1 isimler (Esma-i Hiisna) ve s1fatlar sahibi 
olan Allah'm §am ne yiicedir. 

Allal'_l Teala : «Onlann c;ogu Allah'a iman etmezler, ille de §irk 
ko§anlardir op.lar.n buyurur ki, ibn Abbas §oyle der: Onlar imanla
rmda ille ·de §irk ko§anlardir. ~irk ko§anlar olduklan halde onlara : 
GOkleri yaratan kimdir? Yeryiiziinii yaratan kimdir? Daglan kim ya-

Tefsir . C. VIII F . 260 
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ratmi§tlr? denildiginde; Allah. derler. Miicahid, Ata, ikrime, l;)a'bi, Ka
tade, Dahhak ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de bOyle soylemi'§
lerdir. Buhari ve Miislim'in Sahihlerinde rivayet edildigine gore; mu~
rikler, (Hac'daki) telbiyelerinde §Oyle derlerdi : Buyur (RabbiiDIZ) se
nin ortagm yok, ancak senin ic;in olan miistesna. Sen ona ve onun sa
hip olduklanna sahipsin. Sahib bir hadiste rivayet edildigine gore ise 
onlar : Buyur (Rabb1m1z), senin hie; bir ortagm yok, dediklerinde Al
lah Rasulii (s.a.) : Yeter, yeter, bunun iizerine ziyadede bulunmaym, 
anlammda olmak iizere; kad, kad, buyurmu§. Allah Teala da: uDog
rusu §irk, biiyiik bir zuliimdiir.n (Lokman, 1'3) buyurur. Allah ile be
raber O'ndan bir ba§kasma ibadet etmek; i§te o, en biiyiik §irktir. Ni
tekim Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde ibn Mes'ud'dan rivayet edil
digine gore; o, §Ciyle anlatlr : Ey Allah'm el<;isi, giinahlann hangisi en 
biiyiiktiir? diye sordum. Seni yaratmi§ oldugu halde, Allah'a denk (e§) 
KO§mandir, buyurdu. 

Hasan el-Basri, «Onlann c;ogu Allah'a iman etmezler, ille de §irk 
ko§anlardir onlar.n Ayeti hakkmda : 0, miinaf1ktlr. Bir amel i§ledigi 
zaman insanlara gosteri§ Jc;in yapar. 0, bu amelinde mii§riktir, sozii 
ile Allah TeiUa'mn: «Dogrusu miinaflklar, Allah'a oyun etmek ister
ler. Oysa 0, onlarm oyunlanm ba§larma gec;irir. Onlar namaza tern
bel kalkarlar. insanlara gosteri§ yaparlaT, Allah'1 pek az anarlar.n (NJ
sa, 142) ayetini kasdetmektedir. 

Ortada ba§ka bir §irk daha vard1r ki, gizli olup c;ok kere onu ya
pan bunun §irk oldugunu hissetmez. Nitekim Hammact ibn Seleme'
nin As1m ibn Ebu Necud'dan, onun da Urve'den rivayetinde o, §Oyle 
anlatmi§tlr : Huzeyfe, bir hastamn yanma girmi~ti. Onun pazusunda 
bir kayi§ (muska §eklinde bir deri parc;as1) gormti§ ve onu kesmi~ 
-veya Qnu soktip t;Ikarmi§tir- sonra ·§byle demi§ : ccOnlann c;ogu Al
lah'a iman etmezler, ille de §irk ko§anlardir onlar. n Bir hadiste ise 
§Ciyle buyrulur : Kim, Allah'tan bir ba§kasi ile yemin ederse ; muhak
kak §i:r;k ko§IDU§tur. Hadisi ibn bmer'den rivayet eden Tirmizi hasen 
oidugunu soyler. imam Ahmed, Ebu Davud ve ba§kalarmm ibn Mes'ud 
(r.a.) dan rivayet ettik1eri bir hadiste Allah Rasulti (s.a .) : Uftirtik
c;tiliik, muskacihk, t1ls1m ve btiyti §irktir, buyurmu§tur. Yine imam 
Ahmed ve Ebu Davud'un rivayet etmi§ olduklan bu hadisin diger bir 
rivayette lafz1 §byledir : Kehanet (fal) , §irktir. Bizden kim boyle bir 
§eye dti§mii§ ise Allah muhakkak onu tevekkill ile giderir. Hadisi 
imam Ahmed bundan daha geni§ bir §ekilde §byle rivayet eder : Bize 
Ebu Muaviye'nin .. . Abdullah ibn Mes'ud'un hamm1 Zeyneb'den riva
vetiude o, §byle anlat1yor : Abdullah, bir ihtiyacm1 giderip kap1ya gel-
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digi zaman bizi, ho§lanmayacagr bir halde gormekten ho§lanmadrgr . 
i~in oksiiriir ve tiikiiriirdii. Bir giin geldi ve oksiirdii. Yammda bana 
y1lanc1k hastahgma kar§r muska yapan bir ihtiyar kadm vard1. Onu 
yatagm altma soktum. Girdi ve yamma oturdu. Boynumda bir ip gor
dii de : Nedir bu ip? diye sordu. Benim igin muska yaprlmr§ bir iptir, 
dedim. Onu aldr, kopardr, soma §Oyle dedi: Muhakkak ki Abdullah'm 
ailesi §irk'den miistagni'dir. Allah Rasuliinii §oyle buyururken i§it
tim : Muhakkak ki muska, tllsrm ve biiyii §irktir. Ben ona : Nic;:in 
boyle soyliiyorsun? Goziim ya§anyor idi. Ben falan yahudiye goziime 
muska yapmasr i9in gidip gelirdim. Muska yaptrgr zaman goziim sa
kinle§mi§ti, dedim. Abdullah §byle dedi : Bu, ancak §eytandandrr. ~ey- · 
tan, eliyle goziine vururdu. 0 sana (goziine) muska yaptlg1 zaman · 
ise bundan ahkonuldu. Halbuki Allah Rasulii (s.a.) niin soyledigi gibi 
~oylemen sana yeterdi. 0, §Oyle derdi : Kotii hali gider, ey insanlann 
Rabb1; §ifa ver, Sensin §ifa veren. Senin '§ifandan ba§ka bir §ifa yok
tur. Hit; bir hastahgr brrakmayan §ifa ver. 

imam Ahmed'in Veki' kanahyla .. . isa ibn Abdurrahman'dan ri
vayet ettigine gore; o, §oyle anlatlyor : Abdullah ibn Ukeym hasta 
iken onu ziyaret etmek iizere yamna girmi§tik. Ona : Bir §ey assaydm 
ya denildi de §oyle dedi : Allah Rasulii (s.a.) : Kim bir §ey asarsa ona 
teslim edilmi§ olur, buyurmu§ken ben mi bir '§8Y asacagrm! Hadis,i 
Nesei, Ebu Hiireyre'den rivayet etmi§tir. imam Ahmed'in Miisned'ln
de Ukbe ibn Amir'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §Oyle bu~ 
yurmu§tur : Kim, bir tlls1m asarsa; muhakkak §irk kO§tnU§tur .. Hadi
sin bir ba§ka rivayeti §oyledir : Kim bir tllsrm asarsa; Allah Teala onu 
tamama erdirmesin. Kim bir katrr boncugu (nazar boncugu) asarsa; . 
Allah onu rahat ve siikun i'<;inde krlmasm. Ala'dan, onun babasmdan, 
onun da Ebu Hiireyre (r.a.) den rivayetinde o, Allah Rasulii (s.a.) nil 
§oyle buyururken i§itmi§ : Allah Teala buyurur ki : Ben ortaklarm 
§irkten en miistagni olamyrm. Kim bir an:tel i§ler de, amelinde Be
nimle birlikte bir ba§kasm1 §irk ko§arsa; Ben, onu ve §irk ko§tugunu 
terk ederim. Hadisi Muslim rivayet etmi§tir. Ebu Said ibn Ebu Fuda
le'den rivayete gore o, Allah Rasulti (s.a.) nii §byle buyururken i.O?it -

. mi§ : Allah Teala ilkleri ve sonunculan, §iiphe olmayan bir gunde top
ladrgr zaman bir miinadi §Oyle ~agmr (nida eder ) : Kim Allah i<;in i§
lemi§ oldugn bir amelde ortak ko§mU§ ise; onun sevabmr, Allah'tan 
bir ba§kasmm katmdan istesin. Muhakkak ki Allah Teala, ortaklann 
§irkten en miistagni olamchr. Hadisi Ahmed rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Y(mus'un ... Mahmud ibn Lebid'den 
rivayetinde Allah Rasulii (s.a.) : Sizin hakkrmzda en <;ok korktugum; 
§irk-i asgar (en kii<;iik §irk) drr, buyurmu§tur. ~irk-i asgar da nedir 
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ey Allah'm . elc;isi? dediler de : Riyad1r, Allah Teala k1yamet gunu in
sanlarm amellerinin kar§Ihklanm verdigi zaman: Dunyada kendiler1-
ne gasteri§ yapmakta 'olduklanmza gidin; bakm bakahm onlarm ya
mnda bir kar§Ihk ·bulacak m1s1mz? buyurur, buyurdu. Hadisi ismail 
ibn Ca'fer de · Muttalib'in kolesi Amr ibn Ebu Amr kanahyla ... Mah
mud ibn Lebid'den rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed der ki : Bize Hasan'm .. . Abdullah ibn Amr'dan ri
vayetinde Allah Rasulu (s.a.) : Kehanet, kimi bir ihtiyac;tan ·geri c;e
virmi§Se; muhakkak ki o, §irk ko§mU§-tur, buyurmu~tur. Ey Allah'm 
elc;isi, bunun kef'fareti nedir? dediler de §6yle buyurdu : Onlardan bi
rinin : Ey Allah'1m, Senin hayrmdan ba§ka hie; bir hay1r yok. Senin . 
ugurundan ba§ka hie; bir ugur yok. Senden ba§ka hie; bir il'ah yok, 
demesidir. 

imam Ahmed der ki : Bize Abdullah ibn Nemir'in. .. Kahil ogul
larmdan birisi olan Ebu Ali'den rivayetinde o, §6yle anlatmi§: Ebu 
Musa el-E§'a~ bir hutbe okudu da §Oyle dedi : Ey insanlar, bu §irkten 
sakmmiz. Muhakkak ki o, bir kanncanm k1m1ldamasmdan daha giz
lidir . Abdullah ibn Hazm ve Kays ibn Mudarib kalk1p §6yle dediler : 
Ya soylediginden donersin (sozunu geri alltsm) , ya da bize izin veril
sin veya verilmesin Omer'e gideriz, dediler. ~oyle dedi: 0 halde soy
ledigimden do:t:!uyorum. Allah Rasulu (s.a .) bir gun bize hutbe okudu 
da '§oyle buyurdu : Ey insanlar, bu §irkten sakmm1z. Muhakkak ki o, 
kanncamn k1m1ldamasmdan daha ·gizlidir. Allah'm soylemesini mu
rad buyurdugu birisi §6yle dedi: Ey Allah'm el~isi, karmcamn klnnl
damasmdan daha gizli iken biz ondan nas1l sakmmz? Ey Allah1m, 
bile bile Sana herhangi bir §eyle §irk ko§maktan yine Sana Sl

gmmz. Bilmedigimiz §eylerden de Senden magfiret dileriz, deyiniz, 
buyurdu. Hadis ba§ka bir kanaldan da rivayet edilmi§ olup, burada 
Hz. Peygambere soru soramn Ebubekir es-S1ddik oldugu belirtilmekte- · 
dir. Nitekim Hafiz Ebu Ya'la el-Mavs11i'nin Abdtilaziz ibn Muslim ka
nahyla... Ma'k1l ibn Yessar'dan rivayetine gore ; o, §6yle anlatmi§ : 
Hz. Peygamber (s.a.) in yanmda bulundum -veya bana Ebubekir 
es-S1ddik, Allah Rasulu (s.a.) nden rivayet etti - ki o, §6yle buyurdu : 
§.irk sizde, karmcanm k1m1ldamasmdan daha gizlidir. Ebubekir : ~irk, 
sadece Allah ile beraber bir ba§ka ilaha dua edeninki degil midir? diye 
sordu da Allah Rasulu (s.a.) : ~irk sizde, karmcanm k1m1ldamasmdan 
daha tgizlidir. Onun kuc;ugunu ve buytigunu senden gidereni sana gos
termeyeyim mi? Ey Allah1m, bile bile Sana §irk ko§maktan 
Sana s1gmmm. Bilmedigim §eylerden dolay1 Senden magflret di
lerim, buyurdu. Hat1z Ebu Kas1m el-Begavi'nin ~eyban ibn Ferruh 
kanahyla. . . Ebubekir es-S1ddik'tan rivayetinde Allah Rasulu (s.a.) : 
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~irk, iimmetimde karmcamn Safa'ya ~Ikmasmdan (tlrmanmasmdan) 
daha gizlidir, buyurmu§tu. Ebubekir : Ey Allah'm el~isi, bundan kur
tulu§ ve \!lkl§ naslld1r? dedi de : Soyledigin zaman onun ahndan, \!O
gundan, kii\!iigiinden ve biiyiigiinden kurtulacagim bir §eyi sana ha
ber vermeyeyim mi? buyurdu da onun; evet ey Allah'm el~isi, deme
si iizerine : Ey Allah'1m, bildigim halde Sana §irk ko§maktan yine 
Sana s1gmmm. Bilmedigim §eylerden de Senden magfiret dilerim, 
de, buyurdu. Darekutni, hadisin isnadmdaki Yahya ibn Kesir'e, Ebu 
Nadr denildigini ve hadisinin metruk oldugunu sayler. imam Ahmed, 
Ebu Davud, Tirmizi, -Nesei hadisin sahib oldugunu sayler- nin 
Ya'l~ ibn Ata kanahyla ... Ebu Hiireyre'den rivayet ettiklerine gore; 
Ebubekir es-S1ddik (r.a.) §6yle demi§ti : Ey Allah'm el\!isi, sabahladi-

. g1mda, ak§amlad1g1mda ve yatag1ma yatt1g1mda soyleyecegim bir §ey 
ogret. Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurdular : Ey Alla:h'1m, ey gokleri 
ve yeri yaratan, ey goriileni ve goriilmeyeni bilen, her §eyin Rabbi 
ve maliki olan, Senden ba§ka ilah olmad1gma §ehadet ederim. Nefsi
min ·§errinden, §eytamn §errinden ve §irkinden · Sana s1g1mnm, de. 
imam Ahmed'e ait bir rivayette onun Leys ibn Ebu Siileym kanahy
la. .. Ebubekir'den naklettigine gore; o, §6yle demi§ :Allah Rasulii 
(s.a.) bana §6yle dememi emretti. .. Ve ravi duay1 zikretti. Sonunda 
§6yle bir fazlahk vard1r : Nefsime kar§I kotiiliik i§lemekten veya ko
tiiliigii bir miisliimana siiriiklemekten, (\!ekmekten) ... Sana s1gm1-
nm. 

Allah Teala buyurur ki : «Allah tarafmdan onlan ku§atacak bir 
azabm kendilerine gelip ~atmasmdan, veya farkmda olmadan k1yamet 
saatmm ans1zm gelmesinden emin midirler?» Bu mti§rikler, hissetme

. yecekleri bir yerden kendilerini ku§atacak bir §eyin (azabm) gelme
si~den emin mi oldular? Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde de 

.§oyle buyurur : «Kotii i§ler diizenleyenler, Allah'm, kendilerini yere 
batlrmasmdan, yahut haberleri yokken tizerlerine ansiZlll azab gel
mesinden emin mi bulunuyorlar? Yahut onlar dontip dola§Irken ken.
dilerini yakalamasmdan m1? Allah'1 aciz b1rakacak degillerdir. Yahut 
yok olmak endi§esindeyken yakalamasmdan m1? Muhakkak ki Rab
bm, Rauf'tur, Rahim'dir.» (Nahl, 45-47), <<Kasabalann halk1; kendi
leri geceleyin uyurlarken, azab1m1zm onlara gelip \!atmasmdan emin 
mi oldular? Yoksa kasabalann halk1; kendileri, gtipegtindtiz oynar
larken azab1m1zm onlara gelip \!atmasmdan emin mi oldular? Art1k 
onlar; Allah'm dtizeninden emin mi oldular? Hiisrana ugrayanlar 
toplulugundan ba§kasl Allah'm dtizeninden emin olmaz.>> (A'raf, 
97-99). 

L------------------------------------------ - --



4150 iBN KESIR (Ciiz: 13; Sure: 12 

108 - De ki: Benim yolum i~te budur. Allah'a basi-, 
retle davet ediyorum, ben de bana uyanlar da Allah'! 
tenzih ederiz. Ben asla mu~riklerden degilim. 

Allah Teala, insanllk ve cin alemlerine el~i olarak gonderdigi ku
luna, insanlara §6yle haber vermesini emreder: Muhakkak kl bu, 
O'nun yolu, sunnetidir. 0 yol; yegane ve ortag1 olmayan Allah'tan 
ba§ka ilah olmad1gma ~ehadete davettir. 0, basiret, yakin (kesin bilgi) 
ve burhanla Allah'a davet etmektedir. 0 ve ona tabi olan herkes Al
lah RasulU (s.a.) nun davet etmi§ olduguna' §er'i ve akli burhan, ke
sin bilgi ve basiretle davet etmektedirler. 

· ((Allah'1 tenzih ederiz.n Allah'1 tenzih ederiz, O'nu ulular O'nun 
ortag1 ve benzeri veya dengi veya c;ocugu veya babas1 veya arkada§l 
veya veziri veya O'na bir i§aret edeni olmasmdan tenzih ve takdis 
ederim. Yucedir, mukadctestir ve bunlarm hepsinden munezzehtir. 
((Yedi gok, yeryuzu ve ic;inde bulunanlar O'nu tesbih eder. O'nu hamd 
ile tesbih etmeyen hie; bir §ey yoktur, ama siz onlarm tesbihlerini an
lamazsmlz. Muhakkak ki 0, Halim, Gafur oland1r.n (isra, 44) 

109 - Senden once gonderdigimiz elc;:iler de ancak 
kasabalar ha.lkindan, kendilerine vahyettigimiz birtaklm 
erkeklerdi. Y eryuziinde dola~m1yorlar m1 ki, gorsunler 
kendilerinden once gec;enlerin akibetleri.nin nasll oldugu· 
nu. Ittikit edenler ic;:in ahiret yurdu elbet daha hay1rhdlr. 
Hala. ak1llanmayacak mis1n1z? 

Allah Teala, Peygamberlerini kadmlardan. degil erkeklerden gon
derdigini haber . veriyor. Bu, allmlerin Cumhurunun gori.i§U.di.ir. Nite-
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kim bu ayetin aki§l da delalet etrriektedir ki Allah Teala, Actemogul
lan klzlanndan hi<;: bir kadma kanun koyucu mahiyette bir vahiy ile 
vahyetmemi§tir. Baz1lan (Hz. ibrahim) Halil'in hamm1 Sarra, Hz. 
Musa'nm annesi ile Hz. isa'nm annesi Meryem'in peygamber oldu
gunu sanmi§lar ve meleklerin Hz. Sarra'ya ishak'1, ishak'm ardmdan 
da Ya'kub'u miijdelerneleri ile Allah Teala'nm : ((Musa'mn annesine : 
Onu emzir .. . diye vahyettik.» (Kasas, 7) ayeti ile, melegin Hz. Mer
yem'e gelip ona Hz. isa (a.s.) y1 miijdelemesini; Allah Teala'mn : 
ccHani melekler : Ey Meryem, §i.iphesiz Allah seni se<;:ip temizledi. Diin
yalarm kad1nlanndan seni iistiin tuttu, demi§lerdi. Ey Meryem, Hu§ll' 
ile Rabbltnn divamna dur. Secdeye kapan. Riiku' edenlerle birlikte 
riiku' et.» (Al-i imran, 42-43) ayetlerini delil olarak gostermi§lerdir. 
Evet; bu kadan kadmlar igin meydana gelmi§tir. Fakat bununla on
lann peygamber olmalan gerekmez. Onlarm peygamber olduklanm 
soyleyenler bununla, bu kadar §ereflendirmeyi kasdetmi§lerse elbette 
bunda §iiphe yoktur. Ancak burada soylenecek bir soz daha kallyor 
ki; o da, sadece bunlarm peygamberlik ic;in yeterli olup olmad1~d1r. 
Ehl-i Siinnet ve'l-Cemaat Mezhebinin kabul ettigi. ve ~eyh Ebu Hasan 
Ali ibn ismail el-E§'ari'nin onlardan rivayet ve nakletmekte oldugu 
gori.i§e gore; kadmlar i9inde peygamber olmay1p, sadece onlarm ir;in
de S1ddik'lar vard1r. Nitekim Allah Teala, onlarm en §ereflisi olan 
imran k1z1 Meryem hakkmda §Oyle buyurur: ccMeryem Oglu Mesih 
peygamberden ba§ka bir §ey degildir. Ondan once de peygamberler 
gec;mi§tir. Annesi de dosdogru bir kadmd1. ikisi de yemek yerlerdi. .. » 
(Maide, 75) Allah Teala burada, onun kadmlarm makamlanmn en 
§ereflisi olan S1ddikllk makammda oldugunu haber vermi§tir. ~ayet 
peygamber olsayd1, bu· §ereflendirme ve yiiceltme makammda elbette 
onu da zikrederdi. imran K1z1 Meryem bizzat Kur'an'm metni, ayetin 
delaletiyle S1ddik'tlr. 

ibn Abbas'tan rivayetle, uSenden once gonderdigimiz el<;:iler de 
ancak kasabalar halkmdan, kendilerine vahyettigimiz birtak1m erkek
lerdi.» ayeti hakkmda Dahhak der ki : Sizin soylediginiz gibi onlar, 
gok ehlinden degildirler. ibn Abbas'tan varid olan bu sozii, Allah 
Teala'nm §U ayetleri de desteklemektedir : uSenden once gonderdigi
miz biitiin peygamberler de §i.i.phesiz yemek yerler, sokaklarda gezinir
lerdi. .. » (Furkan, 20), c<Biz onlan, yemek yemez bir cesed k1lmad1k 
ve onlar (diinyada) ebedi de degildirler. Nihayet onlara verdigimiz 
sozii yerine getirdik. Kendilerini ve dilediklerimizi kurtard1k, a§m gi
denleri de yok ettik.n (Enbiya, 8-9)', ceDe ki : Ben, peygamberlerin ilki 
degilim.n (Ahkaf, 9) . 

Allah Teala : ccKasabalar' halkmdan .. . » buyurur ki ; burada kasa:-
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bala.r ile, §ehirler kasdedilmektedir.- Onlar tabiat ve huy bak1mmdan 
insanlann en sertleri ve kurulan olan 901 halkmdan degildirler. All
§Ilmi§ ve bilinen; §ehirler halkmm tabiat<;a daha ince, koy halkmdan 
daha latif oldugudur. Koy ve kasabalar halk1 ise, 9ollerde oturanlara 
gore §ehirlilerin durumuna daha yakmd1rlar. Bu sebebledir ki AHah 
Teala: <<Bedeviler; kiifiir ve nifak bak~mmdan daha yaman ve (bu
nunla beraber) Allah'm peygamberlerine indirdiginin (hiikiimlerin) 
hududunu bilmemeye daha miisaittirler.» (Tevbe, 97) buyurmll§tur. 
<<Ancak kasabalar halkmdan ... » · ayeti hakkmda Katade der ki: Ziri 
onlar, \!adirlarda ya§ayanlardan daha bilgili ve daha 9'0k hilim sahi
bidirler. IBir hadiste rivayet edildigine gore; Allah Rasulii bedeviler
den birisine devamll olarak verdirdi ve· art1rd1 ki sonunda raz1 edebildl. 
Bunun iizerine Allah RasUlii (s.a.) -§oyle buyurdu : Bir Kurey§'li, An
sar'dan birisi, Sakif ve Devs'den biri di§mda hi9 kimseden bir hediye 
kabul etmemeye azmettim. 

imam Ahmed der ki: Bize Haccac'm: . . Allah Rasulii (s.a.) niin 
ashabmdan ya§ll zattan -A'me§ bunun ibn Orner oldugunu soyler
onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine gore; o, §oyle buyur
mu§tur : insanlara kan§an ve onlann eziyetlerine sabreden - mii'min 
onlara kan§mayan ve eziyetlerine sabretmeyenden daha hay1rhd1r. 

. Allah Teala : «Yeryiiziinde dola§miyorlar m1 ki. .. » buyurur ki; ey 
Muhammed, §U seni yalanlayanlar yeryii·ziinde dola§miyorlar m1 ki, 
gorsiinler kendilerinden once ge<;enlerin ak1betlerinin nasll oldugunu? 
Peygamberleri yalanlayan iimmetlerih ak1betlerinin nas1l oldugunu 
gorsiinler. KMirler i9in de bunun bir benzeri vard1r. Nitekim Allah 
Teala ba§ka bir ayette §·oyle buyurur : «Yeryiiziinde dola§miyorlar nn 
ki, orada a.kledecek kalbleri, i§itecek kulaklan olsun. Ne var ki yalmz 
gozler kor olmaz, gogiislerde olan kalbler de korle§ir.» (Haec, 46) . On
larm haberlerini i§ittikleri zaman goriirler ki; Allah Teala katirleri 
helak etmi§ ve inananlan kurtarmi§tlr. · Bu, yaratlklan hakkmda Al
lah Teala'mn siinneti olmu§tur. Bu sebebledir ki : «ittika edenler i9in 
ahiret yurdu elbet daha hay1rhd1r.» Nasll ki diinyada inananlan kur
tarml§Sak aym §ekilde ahiret yurdunda da onlara kurtul~U yaZilll§lZ
dlr. Elbette bu onla.r i9in diinyadan 90k daha hay1rlldir, buyurulmu§
tur. Nitekim ba§ka bir ayette Allah Teala §6yle buyurur : «§iiphesiz ki 
Biz peygamberlerimize ve iman etmi§ olanlara hem diinya hayatmda, 

- hem de §ahidlerin §ehadet edecekleri giinde mutlaka yard1m ederi~ . 
0 gun zalimlere ma'zeretleri fayda vermez. La'net onlarm, yurdun ko
tiisii de onlannd1r.» (Gafir, 51-52). (. .. ) 

Yfu 

i 
}' 

"\ 

ke 
dn 
lui 
tir 

det 
All 
UZE 

te 
sar 
mi 
d1r 

de 
Hz 
Ab 
«N 
Ur 
dir 
rin 
Ev 
on 
la:t 
ill€ 
nr. 
ler 
ha 
sel 
lar 
tir 
tin 
m~ 

an 



Yusuf, llll) HADiSLERLE KUR 'AN-1 KERiM TEFSlRi 4153 

. 110 - Nihayet o Peygan1berler umitsizlige dlif;up 
kesinlikle yalanland1klann1 sand1klan s1rada, onlara yar
dimrmiz gelmif;tir. Boylece diledigimiz kurtanlnnf;tlr. Suc;
lular gurfrhundan ise bask1nrm1z asla geri c;evrilmeyecek
tir. 

Sikl§Ik durumda ve yard1ma muhtag olunan zamanlarm en §id
detlilerinde Allah Teala'dan bir ferahllk ve ag1kllk beklendigi zaman; 
Allah'm yard1mmm, Allah'm elgileri __,Allah'm salat ve selarm onlar 
iizerine olsun- iizerine indigini haber veriyor. Nitekim b8.§ka bir ayet
te §"Oyle buyrulur : «Onlara oyle yoksulluk, oyle bir Slkllltl gelmi§ ve 
sarsmtlya ugraml§lardl ki, nihayet Peygamber ve beraberindeki .mii'
minler: Allah'm yard1m1 ne zaman? diyordu. Bilesiniz ki, Allah'm yar-
dimi pek yakmdir_,, (Bakara, 214). Ayetteki ( l_y..l.S ) kelimesin
de ikl k1raet vard1r. Bunlardan birincisi, zal harfinin ~eddesi iledir. 
Hz. Ai§e (r.a.) bOyle okuniu§tur. Buhari der ki: Bize Abdiilaziz ibn 
Abdullah'm. .. Urve ibn Ziibeyr'den rivayetine gore; Urve, Hz. 'Ai§e'ye 
«Nihayet o Peygamherler iimitsizlige dii§iince .. ·'' ayetini sormu§tU. 
Urve '§6yle anlatlr: Yalan mi soylediler yoksa yalanlandllar m1? de
dim. Ai§e: Yalanland1lar, dedi. Ben: Madem ki kavimlerinin kendile
rini yalanlad1gm1 kesin olarak bildiler, _ o halde bu zan nedir? dedim. 
Evet, yemin olsun ki bunu kesin olarak bildiler, anlad1lar, dedi. Ben 
ona : Kendilerinin yalan soylemi"§ olduklanm m1 sand1lar? dedim. Al
lah korusun, Peygamberler Rab'larma kar§I bOyle bir zan igine dii§
memi§lerdir, dedi. Ben : 0 halde bu ayet nedir? dedim. Onlar Rabla
rma iman eden ve onlan dogrulayan, peJgamberlerin tabileridir. Uzer
lerine . bela, musibet uzami§ ve Allah'm yard1rm onlara gecikmi§ti. Ni
hayet o Peygamberler kavimlerind€m kendilerini yalanlami'§ olan kim
selerden iimitlerini kesip kendilerine tabi olanlann da kendilerinl ya
lanlami§ olduklanm sand1klan zaman Allah'm yard1m1 onlara gelmi§
tir, dedi. Yine Buh~ri'nin Ebu Yemman kanallyla ... Urve'den rivftye
tinde o, §6yle anlatml§ : Herhal.de bu kelimedeki zal harfi §eddesiz ol
malldlr, degil mi? dedim de, Hz. Ai§e: Allah korusun, dedi. Ravi'nin 
anlattlklan burada sona eriyor. 
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ibn Ciireyc der ki : Bana ibn Miileyke (veya Melike) nin haber 
verdigine gore; ibn Abbas, bu ayetteki ( ly. .:J.S ) kelimesini ~ed
desiz olarak okumu§. Abdullah ibn Ebt1 Mlileyke, ibn Abbas'm : On· 
lar be§er idiler, dedigini ve ibn Abbas'm : (( Nihayet Peygamber ve be
raberindeki mii'minler : Allah'm yard1m1 ne zaman? diyordu. Bilesi
niz ki Allah'm yard1m1 pek yakmd1r.>> (Bakara, 214) ayetini okudu
gunu soyler. ibn Ciireyc der ki : Bana ibn Ebu Miileyke'nin soyledi
gine, Urve'nin de Hz. Ai§e'den haber verdigine gore; o, buna muhalif 
olup kabul etmemi§ ve : Allah Teala'nm Muhammed (s.a.) e va'det
mi§ oldugu hie; bir§ey yoktur ki; o, oliinceye kadar bunun olacagm1 
bilmi§ olmasm. Fakat peygamberlere musibetler o kada1' devam etti 
ki, sonunda onlar beraberlerindeki inananlann kendilerini yalanla
mi§ olduklanm sand1lar, demi§tir. Urve hadisinde ibn Ebu Miileykc 
§Oyle der : Hz. Ai.!}e, bu ayeti yalanlama kokiinclen olarak zal harfinin 
§eddesi ile okurdu. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Yunus ibn Abd'iil-A'la'nm k1raet yo
luyla ... Yahya ibl.l Said'den rivayetine gore; o, §6yle anlahyor : Birisi 
KaSim ibn Muhammed'e gelip : Muhakkak ki Muhammed ibn Ka'iJ 
Kura.zi, bu ayetin : HNihayet 0 Peygamberler iimitsizlige dii§iip, ke
sinlikle kendilerinin yalanland1klanm sand1klan · s1rada .. ·'' §eklinde 
oldugunu soyliiyor, demi§ti. Kas1m dedi ki : Benden ona haber ver ; 
ben Hz. Peygamber (s.a.) in hamm1 Ai§e'nin, <<Nihayet o Peygamber
ler iimitsizlige dii§iip, kesinlik!e kendilerinin yalanlandlklanm sandik
lan Slrada." ayetini okuyup : Onlan kendilerine tabi olanlar yalanla
ffil§tlr, diye ilave ettigini i§ittim. Bu hadisin de isnad1 sahihtir. 

ikil¥!i klraet, bu kelimedeki zal harfinin §eddesiz okunU§Udur. Bu
nun da tefsirinde ihtilaf etmi§lerdir. ibn Abbas'm ac;Iklamasl yukan
da gec;mi§ti. Siifyan es-Sevri'nin A'me§ kanahyla ... Abdullah ibn Mes' 
ud'dan rivayetine gore ; o, HNihayet o Peygamberler iimitsizlig·e dii§lip, 
kesinlikle yalanlandlklanm sand1klan Slrada ... " ayetindeki ( I y.JS ) 
kelimesini §eddesiz olarak okumu§tur. Abdullah der ki : i§te Ai§e'nin 
hqlanmad1g.1 budur. ibn Mes'ud ve ibn Abbas (R. Anhiima) dan olan 
bu rivayetler, digerlerinin bunlardan yapt1klan rivayete muhaliftir. 
A'me§'in Miislim'den qnun .da ibn Abbas'tan rivayetinde o, HNihayet o 
Peygamberler iimitsizlige dii.!}iip, kesinlikle yalanland1klanm sandik
lan s1rada ... >> ayeti hakkmda §Oyle demi§tir : Peygamberler, kavimle
rinin kendilerine icabet etmesinden iirnit kesip. kavimleri de Peygam
berlerm onlan yalanlad1klanm sand1klan s1rada onlara, buna ka~1 
yard1m gelrni§tir. HBoylece diledigimiz kurtanlmi§tlr .>> Bu gorii§iin bir 
benzeri Said ibn Ciibeyr, imran ibn Haris es-Siilemi, Abdurrahman 
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i bn Muaviye, Ali ibn Ebu Talha, Avfi'den, onlar da ibn Abbas'tan ri
vayet etmi§lerdir. 

ibn Cerir der ki : Bana Miisenna'nm... ibrahim ibn Ebu Hurre 
el-Cezeri'den rivayetine gore; o, §i:iyle anlatml§tlr : Kurey§'ten bir geng 
Said ibn Ciibeyr'e sorup : Ey Ebu Abdullah, §U harf (K1raet) nas1ld1r? 
Ben buraya geidigim zaman bu sureyi hi<; okumaml§ o1mam1 temenni 
ettim. «Nihayet o Peygamberler iimitsizlige dii§iip, kesinlikle yalanlan
dlklanm sand1klan s1rada ... » Said ibn Ciibeyr dedi ki : Evet, nihayet 
o peygamberler kavimleripin kendilerini dogrulamasmdan iimitlerini 
kesip, kendilerine gi:inderildikleri kimseler de peygamberlerin yalan 
soylediklerini sand1klan s1rada onlara yard1m gelmi§tir. Dahhak ibn 
Miizahim der ki : 0 giinkii gibi ilme gagmllp da duraksayan bir kim
seyi hi~ gormemi§tim. Bunun ic;in Yemen'e kadar yolculuk yapml§ ol
saydim bu dahi az gelirdi. ibn Cerir'in ba§ka bir kanaldan rivayetinde 
ise Said ibn Ciibeyr'e bu soruyu soranm Muslim ibn Yessar oldugu, 
Said ibn Ctibeyr'in. bu cevab1 verip sonra kalk1p onu kucaklad1g1 ve : 
Sen nas1l beni ferahlatml§San Allah da seni ferahlatsm, dedigi kayde
dilir. Said ibn Ciibeyr'den bundan ba§ka bir kanaldan rivayette onun, 
ayeti bu §ekilde tefsir ettigi kaydedilir. Miicahid ibn Cebr ve Selef'ten 
bir ~oklan cla ayeti bqyle tefsir etmi§lerdir. 0 kadar ki Miicahid, ayet
teki ( ly. .l.S· ) k'elimesini zal harfinin fethas1 ile okumU§tUr. Bu 
k1raeti ibn Cerir de rivayet eder. ~u kadar var ki ayeti boyle tefsir 
edenler; sanmak fiilindeki ozne zamirini, peygamberlere tabi olan ina
nanlara di:indiiriirler. ic;lerinden baz1Ian ise bu zamiri kafirlere don
diiriirler ki buna gore mana §Oyle olacaktlr : Kafirler peygamberlere 
va'dedilen yard1m hususunda onlarm yalan soylemi§ olduklanm san
dilar. 

ibn Mes'ud'dan gelen T~vayetlere gelince; ibn Cerir der ki : Bize 
Kas1m'm ... Temim ibn Hazlem'den rivayetine gore; o, Abdullah ibn 
Mes'ud'un bu ayet hakkmda §byle dedigini i§itmi§ : «Nihayet o Pey
gamberler kavimlerinin kendilerine iman etmesinden iimitsizlige dii
§iip, onlara Allah'm emri geciktiginde kavimleri de onlann yalan soy-
lemi§ olduklanm sand1lar. )) Burada ( ly,:L5 ) kelimesinin zal har
fi §eddesiz okunmu§tur. Hz. Ai§e, ibn Mes'ucl ve ibn Abbas'tan gelen 
bu her iki rivayeti de ho§ gi:irmemi§ ve bu §ekilde tefsir edeni de ho§ 
kar§Ilamaml§tlr. ibn Cerir Hz. Ai§e'nin gi:irii§iinii kabul ile Cumhur'-

-dan nakledilen gorii§ olarak alml§, diger gbrii§fr biitiiniiyle za
Ylf ·gormii§, reddetmi§, kabul etmemi§ ve ondan ho§nud da olmaml§
tlr. En dogrusunu Allah bilir . 

...._ ____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ - -
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111 - Andolsun ki, onlann (peygamberlerin) klssa
lannda akh olanlar i<;in ibretler vard1r. Bu (Kur'an), uy
durulabilecek bir soz degildir. 0; sadece kendinden once
ki kitabla.nn tasdiki, her ~eyin tafsilidir. inananlar toplu
lugu i<;in de hidayet ve rahmettir. 

Allah Teala buyurur ki: Andolsun ki peygamberlerin kavimleriy
le olan haberlerinde, inananlan nasll kurtanp ki.ifredenleri nas1l he
lak ettigimizde akh olanlar i~in ibretler vard1r. Bu Kur'an, Allah~tan 
ba§kasl tarafmdan uydurulabilecek bir soz degildir. 0 sadece kendin
den once gokten indirilmi§ kitablarm i~indeki s1hhath olanlan tasdi '< 
eder, onlardaki tahrif, tebdll ve degi§tirmeyi kabul etmez, onlan ya 
nesheder veya kabul eder. 0, her§eyin tafsilidir. Onda helal k1lma, ha
ram k1lma, sevilen ve ho§lamlmayan §eyler, taatlar, vacibler, mi.ista
hablar ile emir, haramlar ve onla~a benzeyen mekruhlardan yasakla
ma, i§leri bi.iti.in a91khg1yla, gelecege dair gayb'lan (bilinmezlikleri) 
mi.icmel ve mufassal bir §ekilde haber verme, isimlerle ve s1fatlarla 
Rab Teala'dan haber verme, yarat1klara benzemekten O'nun -tenzih 
edilmesi vard1r. Bu sebebledir- ki : inananlar toplulugu i~in hidayet 
ve rahmettir. Onunla kalbleri azg1nl1ktan olgunluga, saplkllktan dog
ruluga eri§ir. Onunla kullarm Rabbmdan bu di.inya hayatmda ve obi.ir 
di.inyada rahmet isterler. Yiice Allah'tan bizleri de di.inyada ve ahiret
te onlardan k1lmas1m dileriz. 0 gtinde yi.izleri beyazlatllffil§ ve parlaic 
olanlar kazanml§, yiizleri karartllml§ olanlar da all~ veri§lerinde kay
bederek donmi.i§lerdir. 

YUSUF SURESiNiN SONU 
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RA "D SURESi 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n Ad1yla 

1 - Elif, Lam, Min1, Ra. Bunlar kitab1n ayetleridir. 
Sana Ra:bb1ndan indirilen; haktlr. Ama insanlann <;ogu 
inanmazlar. 

Kitabm Ayetleri 

Surelerin ba~mdaki huruf-1 mukattaa hakkmda bilgi Bakara su
resinin ba§mda ge~mi§ti. 0 zaman da ifade edildigi tizere bu harfle 
ba§layan surelerde Kur'an'm zaferine, Allah katmdan indirildjginin 
beyanma, hakkmda hi~ bir §ek ve §tiphe olmayan hak olduguna i§a
ret vardlr. Bu sebepledir ki : c<Bunlar kitabm ayetleridir.,, buyurmU§
tur. Bunlar kitabm, Kur'an'm ayetleridir. Buradaki kitabm, Tevrat 
ve incil oldugu da soylenmi§tir. Bu gorti~. Mticahid ve Katade'ye ait 
olup §tiphelidir ve hatta uzaktlr. ccBunlar kitabm ayetleridir.n klSffil
na, s1fatm atfedilmesi suretiyle •<Sana Rabbmdan indirilen; haktlr.•, 
kismi atfedilmi§tir. Ey l'vTuhammed, ((Sana Rabbmdan indirilen hak-
ti r.n Ctimledeki ( ._;.:ll ) kelimesi, haber olup mtibtedas1 hemen on
ce ge~en <<Sana Rabbmdan indirilen, kism1d1r. Mticahid ve Katade'nin 
tefsirlerine uygun gelen ve sahih olan budur. ibn Cerir, bu ctimlenin 
ba§mdaki vav harfinin zaid oJdugu veya Slfatl slfata atfeden bagla~ 
oldugu gorti~unu tercih etmi§tir. ( ... ) 

Allah Teala'mn : ccAma insanlann ~ogu inanmazlar.n ayeti, "Sen 
ne kadar h1rs gostersen de yine insanlarm c;ogu inanmazlar.n (Yu
suf, 103) ayeti gibidir. Bu a~1klama ve apa91khga ragmen kendilerin-
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deki (i~lerindeki) dii§manllk, muhalefet, inad ve nifaktan dolay1 on
lann ~ogu iman etmez. 

izAHI 

Ra'd Suresi ile ilgili Baz1 Dii~iinceler 

Qok durmU§Umdur §U Kur'an-1 Kerim'in ayetleri kar§ISmda. Kor
kak bir insan gibi k1sa ve gii-gsiiz be§eri ush1bumla nas1l el atabilirim 
ona diye. Fani ve be§eri Hademle onu anla§Ilmaz hale sokmaktan ~ok 
~ok \!ekinmi§imdir. 

Bu sure de butunuyle -daha onceki En'am suresi gibi- tefsir et
mek ve a~1klamak i~in el surmekten korktugum ve ~ekindigim sure
ler arasmda yer allr. 

Ama ne yapabilirdim ki, biz oyle bir neslin i~inde ya§Iyorduk ki, 
mutlaka bu nesli Kur'an'dan haberdar · etmek, onun mahiy~tini, tabi
atmi ve ·metodunu ~e§itli yonlerden bu nesle a~Iklamak zorunda idi'k. 
Uzun zamanlar ge~mi§ti insanlarm Kur'an'm nazil oldugu hava i~in
de ya§amaktan uzakla§malan iizerinden. Kur'an'm indigi gaye ve he
defier yitirileli epey vakit olmu§tu. Aynca bu insanlarm duygu ve dii
§Uncelerinde, Kur'an'm ger~ek manas1 kaybolmU§, IStllahi anlam1 yit
mi§, porsiimii§, solmu§ bir hal alnn§tl. Ve · bu gun tlpk1 Kur'an'm in
meye ba§ladlgl devrelerdeki cahiliyyetler cinsinden bir cahiliyyet ba
takllgl i~inde ya§ar olmu§lardL ilk defa bu Kur'an ile harekete giri
§en nesillerin cahiliyyeti yak etmek i~in giri§tikleri hareketin izlerine 
rastlanmaz olmu§tu artlk. Halbuki boyle bir harekete katllmadan da 
bu Kur'an'm s1rlanm ~ozmek ve anlamak imkan harici idi. ~urasm1 
asla hatlrdan uzak tutmamalld1r ki, yerinde oturup duranlar bu Kur'
an'm esranm ~ozemezler. Ona candan inanarak, gereklerini yerine ge
tirmek iizere kar§ISmda bulunan cahiliyyet cemiyetine kar§I harekete 
giri§meyenler hi~ bir zaman i~in Kur'an'm mefhumlanm anlayamaz
lar .. . 

1Btitiin bunlara ragmen bir korku kapllyor beni, bir deh§et sanyor 
ve tiril tiril titretiyor benligimi bu ayetlerin izahma kalkl§tlgrm za
man ... 

~u ger~egi a~1k olarak soylemeliyim ki, bu Kur'an'm dogrudan 
dogruya benim ruh diinyama yaptlgl te'sirleri kendi ifade ·ve iislubum 
i~inde anlatmam miimkiin degildir. Dile getiremem hi~ birisini. Bu
nun i~in de hep korkunt; bir u~urum hissediyorum bu ayetler kar&l-
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smda duydugum hislerle bu ccKur'an'm Golgesinde)) anlattlgim ve di
le getirdigim §eyler arasmda. 

Ve §U anda derinden derine hissediyorum bizim neslimiz ile bu 
Kur'an'a ilk muhatab olan nesiller arasmdaki biiyii.k fark1 ve m;uru
mu. Dogrusu onlar, bilfiil muhatab oluyorlardi bu Kur'an'la. Dogru
dan dogruya hislerine iniyordu te'siri bu hitabm. ~ekil ve izleri, ima 
ve i§aretleri ya§adiklan hayatta gosteriyordu kendisini ve direkt ola
rak onunla dile geliyordu heyecanlan. Hemen ona ko§uyor ve ona ve
riyorlardl kendilerini. Dii§iincelerinde yer eden mefhumlanm 'bizzat 
hayatlannda ya§amak i~in onunla kar§I koyuyorlardi. Dogrudail dog
ruya ~evrelerindeki cahiliyyete. t~te bunun i~in klsaclk be§eri hayat
larmda '0 fevkalade harikalan tahakkuk ettirmi§ler ve yeryiiziinde 
meydana getirdikleri biiyiik inkilab; once onlarm kalblerinde, dii§iin
celerinde ve hayatlarmda tahakkuk etmi§, sonra da ~evrelerinde bu
lunan insanlann hayatma te'sir etmi§tir. Btiylelikle ·de o gunkii diin
yamn kaderini degi§tirmi§lerdi. Yeryiiziiniin tarihinin gidi§ yoniinii 
degi§tirmi§ler ve Allah'm kendilerini yeryiizune halife se~erek diinya
mn mirasc;:Isl olmalarma hak kazanmi§lardL 

Hie;: bir arac1 olmaks1zm dogrudan dogruya Kur'an kaynagmdan 
besleniyorlardL Biitiin benlikleriyle goz kulak kesilip duygulanm onun 
te'sirine veriyorlardl. Onun verdigi sicakllk, aydmllk ve i'§aretlerle ge
li§ip olgunla'§Iyorlardl. Sonra da Kur'an'm getirdigi ger~ekler, deger
ler ve dii·§iinceler dogrultusunda keyfiyyet kazamyorlardl. .. 

Bize gelince bugiin, falan ve filanm kainat hayat ve deger anla
YI§ma gOre §ekil veriyoruz kendimize. 0 baglandigJmiz falanca da fi
lanca da fan! hirer be§er eviad1 olan fanilerden ba§ka bir §ey degiller ... 

Sonra bir de kalk1yor onlann hayatlannda tahakkuk ettirdikleri 
harikalara ve fevkalade muvaffakiyetlere bak1yor, kendilerini ve 
c;:evrelerini nas1l birdenbire degi§tiriverdiklerini goriiyor ve onlan ken
di k1s1r mant1k ol~iilerimizle degerlendirmeye kalki§Iyoruz. Dii§iince
sini, deger ol~iisiinii ve hayat gorii§iinii ba'§ka ba§ka kaynaklardan alan 
kendi dii'§iincemize, deger tilc;:iimiize ve hayat gorii§iimiize gore izah 
etmeye kalki§Iyoruz. Bunun ic;:in de §iiphesiz ya.mllyoruz. Sebepleri 
izah etmekte, amilleri a~1klamakta ve neticeleri belirtmekte yanll§ 
ol~iilere ba§vuruyoruz. Halbuki onlar bamba§ka yaratlklard1, onlar 
Kur'an tarafmdan varedilmi§ e'§siz varllklard1. .. 

Bu ccKur'an'm Golgesinde» eserimizin okurlannm as1l hedefleri, 
bizim kaleme ald1g1mlz §U kitabl okumak olmasm. Onu, sadece kendi
lerini biraz daha Kur'an'a yakla§tlrmas1 i~in okusunlar. Sonra dogru
dan dogruy'a Kur'an'a yakla§Smlar ve onun gerc;:eklerine uzanarak be
nim yazd1klanm1 bir kenara atsmlar ... Ama §Unu da unutmasmlar ki, 

Tefsir , C. VIII F . 261 
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hayatlanri1 bu Kur'an ugrupd~ vermedik\!e, onun buyruklanm hayat
lannda tahakkuk ettirmek h;in kendilerini feda etmeyi goze almadlk
c;a ve ic;inde bulunduklan cahiliyyet cemiyeti ile Kur'an adma ve Kur'
an'm sancag1 altmda amans1z sava'§lara giri'§medikc;e onun mefhurh
lanrii butunuyle anlayamazlar .. . 

Bu sadet harici sozleri, bu sureyi kar'§Ima almca c;ozmek ihtiyaci
m hissettim .. 9u anda bu sureyi ilk de'fa okuyormu'§ gibiyim. Halbuki 
onceleri kaQ kere dinlemi'§tim .. . Saymak mtimktin mu bugtin .. . Ne var 
ki, bu Kur'an sana, ona kendini verdigin miktarda kendisini verir .. . 
Sen ruhunu ona ac;tlgm miktarda o da sana s1rlanm doker, i§aretle-

. rini verir, p1nlt1lanm sunar, aydmhklanm serper ve her defasmda 
yepyeni hissedersiniz onu. Sanki ilk defa kar§lla§Iyormw~ gibisin onu 
okurken. Sanki hie; birisini duymamt§, i§itmemi§ ve gormemi'§sinizdir 
daha onceleri .. . 

Bu sure Kur'an'm en c;ok hayretleri uzerine c;eken surelerinden bi
risidir. Tenefftis ettirdigi havas1 itiba.nyla, verdigi te'sirleri itibanyla, 
ya§anan havas1 ve ba§mdan sonuna kadar serptigi kokusu itibanyla 
en c;ok hayretleri mucib alan bir suredir ... insan ruhunu birden bire 
sarar bu hava, bu koku, bu ses muhtelif duygular, heyecanlar, halr.
canlar, manzara ve l§Iklarla doldurur hisleri. insan ruhunu, en derin 
noktalarmdan yakalar. Btittin buudlanm birden sanverir. Ve o anda 
ruh sanki bir duygu, bir manzara, bir aydmhk, bir parlakllk halesi 
ic;inde §ehrayin yapmakta bir me§her i~inde kayna§maktadir. Ufuk
lardan kainatlara kadar, alemlerden zamanlara kadar \!epec;evre sarar 
bu §ehrayin insan kalbini. Bir duyarhk ic;indedir o anda kalbimiz, bir 
uyamkllk ic;indedir, bir aydmllk, bir basiret bir dile gelmez duJ~gu um
manmdadir. Ve c;evresinde binbir i§aretler ve tablolar c;evirilip dur
maktadlr. 

Bu ayetler, bir ses ve ifadeden ibaret laf1zlar degildir ... Her keli
mesi bir ta§ gibi indigi yere kuvvetli izler b1rak1r. 9ekilleri vard1r, man
zaralan vard1r, tablolan, i§aretleri vard1r ve kendisine has bir musiki
si vard1r ... Her tarafa yay1lmi§, etrafta gizlenmi§ vicdanlara dokunan 
temaslan vard1r. .. (Kur'an'daki musiki tonu muhtelif unsurlardan 
meydana gelir. Bir kelimedeki harflerin mahrec;lerinden, bir ooltimde
ki kelimelerin tonlarmdaki uygunluktan, bir kelime ic;indeki medler
den ve bu medlerin c;ekili§ yonlerinden, 30nra ayetleri birbirinden ayl
ran duraklarda medlerin uzand1g1 yonlerin birle§mesinden veya aynl
masmdan meydana .gelir. Her biri ayn bir musiki te'siri b1rak1r oku
yucu tizerinde. (Biz bu konu tizerinde ((Kur'an'da Edebi Tasvir )) adl1 
eserimizde uzun uzad1ya durduk.) Bu suredeki mtizikaliteyi te'min 
eden tonlarm hepsi digerleriyle aymd1r. Hie; fark yoktur diger sureler-
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dekinden sadece duraklar ve duraklarda kullarulan faslla harfJerinin 
;onleri farkhd1r.) 

( ....... ........ ...... ... ) 
Bu surenin ana mevzuu diger Mekki sureler gibi - -ki a§ag1 yuka

n hepsi de aymdu-- akide mevzuu ve akideyle ilgili davalard1r. (Emi
ri ve baz1 mushaflar -bir k1s1m rivayetlere dayanarak- bu surenin 
Medeni oldugunu kaydederlerse de, gerek muhteva gerekse iislub ba
klmmdan Mekki oldugu anla§Ilm~ktadlr . Kur'an'm Golgesinde biraz 
ya§ayanlar bunu farkederler.) Allah'm birligi, rububiyetin tekligi, dun· 
ya ve ahirette baglamlacak Alla;h dininin ye·ganeligidir. Dolay1s1yla 
vahiy ve oldiikten sonra dirilmek hususudur. Ve buna benzer konular ... 

Biitiin Mekki surelerde ·mevzu aym olmakla beraber her surede te
kerriir eden anlatlll§ tarz1 aym degildir. Diger Medeni surelerde de du
rum aymd1r. Her sure her seferinde aym konuyu bir ba§ka yonuyle ve 
bir ba'§ka '§ekilde anlatlr. Hem de yepyeni olarak. Toriu yeni, ifade ve 
iislubu yeni, ima ve i'§aretleri yenidir.. . K1sacas1 her §ey ile yepyeni 
bir §ekilde anlatlr. 

~iiphesiz bu mes'eleler anlatlhrken donuk bir tartl§ma lislUbu 
ic;:inde soylenilip gec;:ilen Hade ve kelimelerle anlat1lmaz. Herhangi bir 
nazari mesele gibi anlatlllp gec;:ilmez hemen. 0 konu c;:epec;:evre ele all
rur. Etrafta bulunan kainatlyla birlikte, kainat ic;:erisindeki varhkla
nyla birlikte dile .gelir konu. Hepsi birer delildir ileri suriilen konu ic;:in. 
Biiti.in mahlukatl ve tuhaf varhklanyla ac;1k duran insan idrakine bir 
delil olarak sunulur c;epec;evre saran kainat. Bitmek tiikenmek nedir 
bilmez bu ibretengiz §eyler. Ciddiyeti sonmez hie;: bir zaman ic;:in. Qiin
kii her giin yeni yepyeni bir §ekilde serilir gozler oniine. Ve her giin, 
daha once kavramlmayan noktalarmdan bir nokta c;:1kar meydana. Da
ha once ke§fedilmi§ olan hususlarda bu yeni bulunanlarla birlikte yep~ 
yeni olarak g1kar kar§1m1za. Boylece de o ibret verici meseleler koca 
kainat panay1rlannda bitmek tiikenmek bilmeyen ve eskimeyen, por
slimeyen hayat me§herinde her an yepyeni olarak. kahr ... 

Bu sure, insan kalbini degi§ik sahalarda dola§tlnyor, ufuklardan 
gec;:iyor derinliklere ve buudlara daldmyor. Kainatm birc;ok c;:ekici sa
halannda gezdiriyor. Direksiz olarak yiicelere gerilmi§ goklerde, belir-' 
li bir siireye kadar durmadan donup dola'§an gune§te ve ayda, giindu
zii kap!ayan gecede, geceyi ta'kib eden glindiizde, upuzun serilmi§ yer
yiizunde; direkler gibi yerinden k1m1ldamayan daglarda, ak1p giden . 
nehirlerde, bahgelerde, ekinlerde, muhtelif §ekilde meyve veren hur
mallklarda, degi§ik degi§ik tattaki yemeklerde, birbirine · kom§U top
rak parc;:alarmda, aym kaynaktan beslenen, aym su ile sulanan yer
lerde gezindirip durmaktad1r... Korku ve umide du§uren §im§ekte, 
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Hakk Teahl'y1 hamd ile tesbih eden y1ldmmda, gok giiriiltii.siinde, kor
ku ve hu§u' ic;inde ibadet eden meleklerde, Allah'm diledigine isabet 
ettirdigi §im§eklerde, rahmet yiiklii bulutlarda, vadiler boyunca ak1p 
giden yagmurlarda, uc;up giden kopiiklerde ve insanlann faydalanma
Sl ic;in yeryiiziinde kalan faydah §eylerde hirer birer gezdirmektedir ... 

Nereye donse, ne yana baksa ili'§ip durmaktad1r insan kalbine, Al
la~'m ac;IklayiCl, §UmUllii ve gec;erli bilgisi sayesinde ili§ivermekte, ge
len-giden, gizlenen ve ac;1ga c;1kan her §eyde kendisini gostermektedir. 
Her canh g6zetilmekte ve hatmndan gec;en, zihnine tak1lan her §ey 
bilinmektedir .. . 

Tahminlerin Ula§amad1g1 gizli gayb alemi apac;1ktlr Allah'm ilmi 
kar§lSmda. Bir di§inin ta§1d1gmm ne oldugunu, rahimlerde artan ve 
eksilen §eyi hepsini hepsini bilir Allah'm ilm-i ezelisi. 

Bu sure insan idrakini, gizli-ac;1k biitiiniiyle kain:ltlmizl saran bii
yiik ve yiice kuvvete yakla§tlrmaktad1r. Goriileni gorillmeyeni, derini 
ve yakm1 hasll-1 kelam her §eyi kaplayan kuvveti. Bu kadarllk yakla§
mayi tasavvur bile insan idraki ic;in son derece korkunc; ve deh§eten
gizdir. Titretir kalbleri. .. 

Bunlarm yam s1ra bir de canh te'sirler yer almaktad1r ki, hare
ket ve heyecan dolu sahnelerde goziimiiz oniine serilmektedir. Kiya
met sahnel~ri, azab ve nimet manzaralan ve her ikisinde yer alan ru
hi heyecanlardan'- tutun da ge~mi§lerin acl aklbetlerine, goc;iip gitmi§
lerine gidi§lerine kadar Allah'm degi§mez kanunlanna ve onlann yok 
olup gidi§lerine dair dii§iinceler ve temaslar yer ahyor ... 

Bu ac;1klamalar, surenin ihtiva ettigi mevzu ve temel meselelerle 
ilgili. Bunlann kainat ic;indeki ufuklan ve buudlanyla alakah .. . Geri
de ise, sureriin dikkat c;ekici ifade ve iislub ozelligi, san'at hususiyeti 
kallyor. Surenin bunca meseleleri sergiledigi umumi saha ve ~en;eve , 

daha once de belirttigimiz gibi bizzat kainattlr. Ruhlarda ve kaina
tm derin ufuklannda gosterilen manzaralar ve tablolard1r. Bu umumi 
c;er~evenin apayn bir havas1 var tabiatlyla. 

Bu havada kar§lllkh tabii manzaralar yer ahyor : Gokler ve yer
ylizii. Giine§ ve ay, gece ve giindiiz, §ah1slar ve golgeler. Sarp daglar 
ve akan nehirler. Uc;up giden, durup kalan sular. Birbirine kom§U ve 
muhtelif arazi parc;alan. Tek ve c;ok koklii hurma agac;lan ... i§te bu
nun ic;in bu kar§lhkll manzaralar, sure ic;erisindeki biitiin hareketler
de, manalarda ve neticelerde gaze c;arp1yor. Maddi kar§Ihk ve ma'ne
vi kar§lhk birbirine denk bir uygunluk arzediyorlar. Ve surenin hava · 
Sl ic;inde UyU§Up gidiyorlar .. . Bunun ic;in zaten A~' a hiikmedip giine§ 
ve ay1 emre amade k1lmak yiicelmek birbirine denk bir kar§lhk olu
yor. Rahimlerde artanla eksilen birine kar§l yer ahyor. Soziinii gizle-
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yenler ile a~aga vuranlar aym kar§Illkta yerediyorlar. Geceleyin gizle
nen ile gtindiizleyin gezen, dola§an birbirine kar§l oluyor. Umidle kor
ku y1Idmmm kar§Ismda yerahyor. Gok giiriiltiisiiniin hamd ile tesbi
hi, meleklerin korka korka tesbihine denk oluyor. Put~ularm batll da
vetinin kar§Ismda Allah'm hakka daveti yer ahyor. Bilen insan, kor 
insanm kar§Itl olarak ortaya ~1k1yor. Kur'an: ile sevinen kitab ehlinin 
mukabilinde kitabm bir k1srmm inkar eden ehl-i kitab yer allyor. Ki
tabm bir k1Sm1m yerinde b1rakanm kaqiSmda onu silip atan yer all
yor. K1sacas1 manalar kaq1llkll olarak yer allyor hareketler kaq11lkll 
olarak ... Buna denk olsun diye, yoneli§ler de hep kar§Illkh olarak yer 
ahyor. Bu da bir ifade ve iislub birligi sagllyor. 

ifadenin havasmdaki uygunlugu saglayan bir ba.:§ka mucize i.Se 
§U: Gokten ve yerden, giine§ten ve aydan, y1ldmmdan ve gok giiriil
tiisiinden, §irn§ekten ve yagmurdan, ye§ermekten ve hayattan soz edi
len tabii hava i~inde iken rahimlerde gizlenen canhlara ge~iliyor ve bu
nun yam s1ra «Rahimlerin ne dii§iirdiigiinii, ne allkoydugunu bilir ... » 

deniliyor. Rahimlerin dii§iirdiigu ile allkoydugunu belirten ifade ile 
vadileri yanp ge~en sel suyu ile bitkilerin bitmesini belirten ifade ara
smda giizel bir mutabakat var. Bu da i§te bu Kur'an'daki edebi muta
bakat §fl.hikalarmdan bir nilmline. 

l§te biitiin bu sebeplerden dolay1 bu sure-i celile kar§ISmda dur
mak istiyorum. Nitekim daha once diger surelerin giri§ k1smmda da 
bu husU.Slar iizerinde fazlas1yla durdum. Ama §U c1hz ve k1S1r be§er 
iislubumla bu konulara temas etmekten hep c;ekindim, hep sakmd1m, 
fani ve be§eri iislubumla bu yiicelikleri ve §ahikalan dile getiremeyip 
bocalamaktan ~ok korktum ... 

Ne var ki bu, bir nesle kar§l yapmak zorunda oldugum vazifem
di. .. Evet, bu Kur'an'm havasm1 teneffiis etmemi§ ve bu havada bir 
an; olsun ya§amaml§ olan bahtslZ bir nesle kar§l yapmam gereken bir 
vazife ... Bu konuda Allah'tan yard1m diliyorum... (Seyyid Kutub, Fi 
Z1Ial'il-Kur'an, VIII, 497-503) 

------ oOo ----
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2 Allah O'dur ki; gokleri gordugunuz gibi direk-
siz yukseltmi~. sonra Ar~·a hukmetmi~tir .. Gune~i ve ay1 
buyrugu alt1na alm1~tlr. Bunlann her biri belli bir sureye 
kadar hareket edecektir. i~leri yuriitur. Rabb1n1zla kar~I
la~acaginiza kesin olarak inanman1z i<;in ayetleri uzun 
uzun a<;1klar. 

Gokleri Direksiz Yiikselten 

Allah TeiUa, · kudretinin kemalini ve hiiki.imranllgmm biiyiikliigii
nii ha,ber veriyor : 0; izni ve emri ile gokleri direksiz yi.ikseltendir. iz
ni ve emri, buyrugu altma almas1yla gokleri yeryiiziinden oyle bir 
uzakllkla yiikseltmi§tir ki eri§ilmez ve nihayetine ula§Ilamaz. Diinya 
semasm1 yeryiizii ve <;evresindeki suyu, havay1 her yonden, her tara
fmdan ve her yonde miisavi §ekilde ondan yiiksek olmak iizere ku§at-

. ffil§tlr. Her taraftan yeryiizii ile arasmdaki uzakllk be~ yiiz y1lllk yol
dur. Diinya semasmm kendi kalmllg1 da be§ yiiz y1lhk yoldur. Sonra 
ikinci gok, diinya semasm1 ve onun ihtiva ettiklerini ku§atmi§tlr. iki 
gok arasmdaki uzakllk be§ yiiz y1lhk yoldur. ikinci semanm kalmllg1 
da be§ yiiz y1ld1r. Sonra ii<;iincii gok, ikinciyi ve ikinci goktekileri ku
§atmi§tlr. ikisi arasmdaki mesate be§ yiiz y1l, ii<;iincii semarun kalln
hgi da be§ yiiz y1ld1r. Dordiincii, be§inci, altmc1 ve yedinci semalar da 
boyledir. Nitekim Allah Teala, bir ayet-i kerime'de §6yle buyurmakta
dlr : ((Allah yedi gogii ve yerden de bir o kadanm yaratml§ olandlr. 
Allah'm . buyrugu bunlar arasmda iner durur. Ki, Allah'm her §eye 
Kadir oldugunu ve Allah'm ger<;ekten her §eyi ilmiyle ku§atmi§ oldu
gunu bilesiniz.)) (Talak, 12) . 

Bir hadiste ise §Oyle buyrulur : Yedi kat gok ve ondakilerle ara
lanndakiler Kiirsi'ye gore <;ole at1lm1§ bir halka, ar§a gore Kiirsi ise o 
<;i::ildeki halk mesabesindedir. Bir rivayette ise '§Oyle denilir : Ar§'m 
miktanm ise, ancak Allah Teala takdir buyurup olc;:ebilir. Selef'ten ba
Zismdan rivayetle geldigine gore; Ar§ ile yer arasmdak! uzakhk elli 
bin senelik yol, Ar§'m iki kutru arasmdaki uzakllk ise elli bin senelik 
yoldur. 0 , kirm1z1 yakuttand1r. 

Allah Teala: ((Gordiigiiniiz gibi direksiz yiikseltmi§)) buyurur. 
ibn Abbas, Miicahid, Hasan ve Katade'den rivayete gore; onlar §byle 
demi§lerdir : Onun diregi vard1r fakat sen· gi)rmezsin. iyas ibn Mua
viye der ki : Yeryiizii iizerinde ·gok, direksiz olarak kubbe gibidir. Ka
tade'den de boyle rivayet edilmi§ olup ayetin ak1§ma ve Allah Teala'
nm : «Buyrugu olmadik<;a, gogii dii§memesi i~in 0 tutar ... )) (Haec, 
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65) ayetinin zahirine uygun olan da budur. Buna gore, «gordugiiniiz 
gibi» k1snn bu olumsuzlugu (direksiz olw~u) kuvvetlendirmek i~in gel
mi§tir. Yani sizin de gordiigiiniiz gibi direksiz olarak 0 yiikseltmi§tir. 
Bu, kudret ve gu~ yon linden en miikemmel oland1r. ( ... ) 

Alla:h Teala : <<Sonra AI"§'a hiikmetmi§tir.)) buyurur ki buranm 
tefsiri daha once A'raf suresinde (54 uncii ayet) de ge~mi§tir. Bunlar 
geldigi §ekil iizere. keyfiyeti ara§tmlmaks1zm te§bih, ihmal ve temsile 
gidilmeksizin aynen kabul edilir. Allah Teala en yiicedir. 

«Gilne§i ve ay1 buyrugu altuia alnn§tlr. Bunlann her biri belli bir 
sureye kadar hareket edecektir.)) Buradan gune§ ve aym k1yametin 
kopmas1 ile hareketlerinin kesilmesine kadar harekete devam edecek
lerinin kasdedildigi soylenmi§tir . . Nitekim ba§ka bir ayette Allah Te
ala §Oyle buyurur : ((Gune§ de yorungesinde yiiruyup gider. Bu, Aziz, 
Alim'in ol~iisudur.» (Yasin, 38). Bu ayette gecen karar yerinden mak
sadm ne oldugu hakkmda §Oyle denilmi§tir : 0, diger yonden yeryu
ziiniin i~ini ta'kib eden Aq'm altld1r. Gune§ ve ay ile diger ylld1zlar, 
oraya ula§tlklan zaman Ar§'tan en uzak noktada olurlar. Delillerinin 
de ·getirildigi sahih gorii§e gore o, bu yiizden alemi ta'kib eden taraf
tan bir kubbe olup diger felekler gibi (alemi) ku§atmaml§tlr. Zira 
onun dayanaklan ve onu ta§lyan <<Hamele Melekleri» vard1r. 0 halde 
'bu, yuvarlak felekler i~inde tasavvur olunamaz. Ayetler ve varid olan 
sahih hadisleri dii§iinen kimseler i~in bu a~1ktlr. Hamd ve minnet Al
lah'adlr. 

Allah Teala burada gune§ ve ay1 zikretmi§tir. Qiinku. sabit ytldlz
lardan daha §erefli ve buyuk olan yedi seyyare y1ld1zlanmn en a~1k 
olanlan bu ikisidir. Madem ki Allah Teala bunlan buyrugu altma al
Im§tlr, o halde diger ylld1zlarm buyrugu altma girmeleri evle·viyetle 
gerekir. Nitekim Allah Teala, ba§ka bir ayette buna §oyle i§aret bu
yurur : ((Giine§e ve aya secde etmeyin. Eger O'na ibadet etmek iste
yen kimselerseniz onlan yaratml§ olan Allah'a secde ediniz.» (Fussl
let, 37) . Bununla birlikte Allah Teala ba§ka bir ayette bunu daha da 
a~1k bir §ekilde §Oyle zikreder : «Giine§, ay ve y1ld1zlar O'nun emri ile 
musahhar k1lmm1§lard1r. Bilin ki; yaratma da, emir de O'nundur. 
Alemlerin Rabb1 olan Allah'm §am ne yucedir.» (A'raf, 54). 

Rabbm1zla kar§1la§acagm1za kesin olarak inanmamz i~in O'ndan 
ba§ka ilah olmad1gma, diledigi zaman yaratmaya nas1l ba§laml§Sa ya
ratmayl . tekrar edecegine delalet eden · ayetleri, delaletleri uzun uza
dlya a~1klar . 
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Pozitif ilmin Kainat Anlayt§l 

Kainatm men'§e'ini; pozitif ilm~n metodlanm ve verilerini 'kulla
narak ac;1klama tarzma ilmi kainat anlayi§l diyoruz. Aslmda bilgi 
olaymm analizi halinde pozitiflik durumunun c;ok zor oldugu anla
§Ihr. Pozitif ilimde metod; 1gi::izlem, deney ve hipotez safhas1 olmak 
iizere iic;e aynhr. Pozitif ilim de hadd-i zatmda din ile ortak nokta
lara sahip bulunmaktadlr. Qiinkii pozitif ilim; her konuyu bu tic; saf
hadan gec;irme imkanma sahip degildir. Engin kainat1 biitiin geni§
ligiyle tecriibe alam ic;erisine yerl~tirmek §i::iyle dursun geni§ligini ta
savvur etmek dahi zordur. Kald1 ki pozitif ilimde de tlpk1 din gibi go
riilmeyen, gi::izlenemeyen ve denenemeyen unsur onemli bir yer tut
maktadir. Sozgelirni bilimin bugiin kendisi ic;in konu ald1g1 bir~ok hu
susu gozlem, deney ve hipotez safhalarmdan gec;irdigi soylenemez. 
ilimler ic;inde en gerc;ek ve yalm olarak kabul edilen matematigLl'l 
maddi alana indi:rgenmesi say1lan geometrinin prensibl~ri tam olarak 
bu saf'hadan gec;mi§ degildir. Matematik isbatm esasm1 te§kil eden 
dediiksiyonun dayand1g1 prensibler, aksiomlar, tamrplar ve postulat
lardlr. 

1 - Aksiomlar ( axiome) ; belirsiz nicelikler arasmdaki oranlau 
gostermeye yarayan, apac;1k, zorunlu ve apriori onermelerdir. Buna 
gore aksiomlar, isbat edilemezler, isbat edilmeksizin kabul edilirler. 
Qiinkii isbata muhtac; degildirler. Aksiomlar, ancak zihnimizin kendi 
yap1smdan kaynaklanan aynilik prensibi ile isbat edilebilirler. Aksi 
omlar, ayniyet prensibinin matematigin konusu olan niceliklere uy
gulanmasmdan ibarettir. Aksiomlar apa<;1ktlr, zira onlardan §Upheye 
dii'§meksizin oldugu gibi kabul ederiz. Aklm mevcud yap1s1 ic;erisinde 
.aksiomlarm aksini iddia etmek imkans1zd1r. Aksiomlann dogrulukla
n dogu§tan (apriori) d1r. Deneye tabi olmaks1~m ak1l tarafmdan ka
bul edilirler. Her tiirlii deneyden oncedirler ve geneldirler, biitiin ni
celiklere uyarlar. Baz1 aks~0m ornekleri §Unlar~Ir : 

a) Biitiin; kendisini meydana getiren parc;alardan biiyiiktiir. 
b) iki §ey; ?-Yri ayn uc;iincii bir §eye e§it olursa; o iki §ey de bir-

birine e§it olur. 
c) E§it niceliklere e§it nicelikler eklenirse; e§itlik bozulmaz. 
d) !E§it niceliklerden, e§it nicelikler <;Ikanllrsa; sonuc; aym kahr. 
2 - Matematik Tammlar : Matematik kavramlarm ve geometrik 

§ekillerin temelli i::izelliklerini, aralarmdaki munasebeti bildiren, onla-
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rm s1mnm <;izen onermelerdir. Saymm, birimin, a<;mm, noktamn vc 
paralelin tamnn gibi. Matematik, akli bir ilim oldugu i<;in tammlar; 
matematik ilimlerin temelini · te§kil ederler. Gerek sayllar, gerekse ge
ometrik '§ekiller zihnimizin yap1smdan kaynaklanan ve zihin tarafm
dan konulmu§ olan kurallard1r. Tammlar; her ilimde ayn ayn olmak 
tizere 6zeldirler (geometrik, mekanik, matematik tammlar gibi) aprio
ridirler. Deneyden once zihinde vard1rlar. Matematik tammlar degi§
mezler. Qtinkii tamm, zihin yap1smdan kaynaklanmaktadir. DI§ diin
yada mii§ahhas bir ger<;eklikleri, kar§Ihklan yoktur. Matematik tamm
larm kaynagmm, ak1l veya deney oldugu konusu tarti§llilll§tlr. 

3 - Postulatlar ( Postulat); isbat edilmeksizin kabul edilmeleri 
istenen fakat apa<;Ik ve zorunlu olmayan onermelerdir. Postulatlan 
koyan matematik\!idir ve onun aksiomlar gibi isbat edilmeksizin ka
buliinii ister. Ancak postulatlar apa<;Ik degildir, ak1l onu dogrudan 
dogruya kabul etmez. Geometri ve mekanik gibi ba~1 bilimlerin pos
tulati vard1r, dolayiSiyla ozeldirler. Zihin postulatlann aksini dii§iine
bilir, onun i<;in zorunlu degildirler. Postulatlar, deneyden sonra (apo.S
teriori) elde edilirler. Mesela Euclides (M.O. 306-283) geometrisine go
re: 

a) iki noktadan ancak bir dogru gec;er, 
b) iki nokta arasu~daki en k1sa yol dogrudur, 
c) Bir dogrunun di§mdaki bir noktadan o dogruya yalmz bir pa

ralel <;izilebilir. Bunlar postulattlrlar. Bu postulatlardan uzaym ii·<; bo
yutlu oldugu, uzaym diizlem §eklinde oldugu ve uzayin homojen ve 
izotrop (yani her tarafa dogru ne kadar uzatlhrsa uzatllsm, her y6nde 
ve her par<;asi kendi kendisinin aym) olu§u gibi postulatlar z1mnen 
mevcuddur. Ancak XIX. yy. da Euclides dl'§l ve metageometri ad1 ve
rilen, klasik geometrinin di§mda baz1 geometriler <;Ikmi§tlr. Rus ma
tematik\!isi Lobatschevski ve Macar J. Bolyai, Euclides'in; bir dogru
nun di§mdaki bir naktadan o dogruya anca.k bir paralel <;izilir postu
latlm reddederek, ba§ka diizlemlerde olmak kayd1 ile sonsuz paralel 
<;izilebilecegini iddia etmi§tir. Uzay da hem i<;biikey, hem de ii<; bo
yutlu degil (n) · boyutlu olarak kabul edilmi§tir. Bilahare Alman mate
matik\!isi Riemann, uzaym kiire §eklinde (di§biikey) oldugunu belirt
mi§tir. Bu takdirde, iki nokta arasmdaki en k1sa yol dogru degil egri 
olur. iki noktadan bir<;ok dogrular geger. Bir dogrunun di§mdaki bir 
noktadan o dogruya hi<; bir paralel <;izilemez. Einstein da uzayi ii~ bo
yutlu kabul etmi§ ve zamam dordiincii boyut olarak vaz'etmi§tir. 

Bu geometrilerden her birisi kendi i<;inde tutarh ve degerlidir. An
cak basit oldugu i<;in Euclides geometrisi uygulanmaktadir. Uzayi yir-
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mi boyutlu tasavvur etmek bizim i\!in son derece giigtiir. Fakat elekt
ron, proton ve elektromagnetizm soz konusu olunca; Euclides geomet
risi kafi gelmemekte, diger geometrilere ba§ vurulmaktadir. (Bkz. 
Henri Poincare, Bilim ve Hipotez; Bilimin Degeri; Bilim ve Metod) 

~u halde ilim, bugiin i\!in kesin bir hiikme degil, 'kesin oldugu ka
bul edilen postulatlara dayanmaktad1r. Yani bilinmeyen ve goriinme
yene. Goriiliiyor ki en yakm ve ge~ek bilim olarak kabul edilen mate
matik i\!in dahi tam anlam1yla bir pozitiflik soz konusu edilmemekte
dir. 

Platon'a gore evren, etraf1 cehennemlerle gevrili yuvarlak bir rna
sa gibidir. Aristoteles ise, diinyanm kiire bigiminde oldugunu ve kai
natm merkezini te§kil ettigini soyliiyordu. Newton, fez~ igerisinde 
maddenin e§it olarak yayildigmi kabul ediyordu. Einstein'a gore ev
ren, sonlu ve simrsizdir. Sozgelimi bir kiirenin yiizeyi sonlu olmasma 
ragmen iizerinde diizensiz hareket eden bir varllk igin sm1r dii§iiniile
mez. Ona gore iig boyutlu uzay, sonlu fakat smirs1zd1r. Uzay, madde
den ayn bir varllk degil maddenin aynlmaz bi~ biitiiniidur. Ug boyut
lu uzay ile zaman dart boyutlu uzaym aynlmaz boyut1and1r. 

De Sttar'a gore ise evren, siirekli geni§leme igerisindedir. Lemaitre 
(Belgika'h, 1929) ve Freidman (Rus, 1922) Einstein ile De Sttar'm ka
inat anlaJI§lanrun birbirini tamamladigiru belirterek, Einstein'm ta
savvur ettigi gibi evren, ebedi degildir ve var oldugu andan beri geni§
lemektedir. 

1Eddington'a gore evrenin yang~p1 1068 milyon I§Ik yli1 (bir l§lk 
y1h, saniyede 300 bin kilometre h1zla giden l§lgm bir y1lda ald1g1 yol
dur ki, yakla§lk, 9.460.800 milyon km. dir.) d1r. Geni§lemeye devam 
edere'k ba§langiCmdan en az 10 veya 20 defa daha az yogun hal aldl
gmi belirtir. 

Giiniimiiz ilminin evren telakkileri bundan ibarettir. 
Kaifiatm men§e'i konusuna gelince; bu hususta Ronesans'tan iti

baren antik\!aga gore gok farkll teoriler ortaya atllml§tlr. Kainatm 
men§e'i konusunda ilk ·pozitif izah denemesini yapan Newton'a g()re; 
giine§, gezegenlere kuvvet tatbik etmektedir. Giine§in gezegenleri gek
mesi sonucu gezegenlerin dogrultusu degi§mi§tir. Gezegenlerin dogU§U 
ile evren dogmu§tur. Newton'un izah1 gravitasyon (eazibe) kanunu dog-

.rultusundadlr. Buffon (1750) ise bir kuyruklu y1ld1zm giine§e garp
masl sonucu dag1lan pargalarm sonradan yogunla§arak gezegenleri 
meydana getirdigini iddia eder. 

Kant'a gore; kainat, ilkin geli§igiizel dag1lm1§ ve \!e§itli element-
' lerden meydana gelmi§ bir buluttan ibaretti. Bulutu te§kil eden bu ilk 
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madde bir araya gelerek gtine§i olu§turmu~tur. Ktitle halinde topla
nan bu madde yava§ yava§ sogumu~, sogurken btiztilmti§ ve devir hlz1 
gittik<;e artrm§tlr. Ekvator kiSmmdan f1rlayan .gaz kutlelerinin sogu
masl ile once SlVl, sonra katl olan gezegenler ve dtinya meydana gel- · 
mi§tir. 

Laplace da Kant'tan habersiz olarak 1796 y1lmda, benzer bir teori 
one surmti§ttir. Ona gore; gtine~ten kopan par<;alarm h1z1mn gittik<;e 
artmas1yla di::inen ktitle, yass1la§ml§ ve mercek halini alrm§tlr. Bu es
nada ekvator k1smmdan f1rlayan par<;alardan arahkll olarak gezegen
ler, uydular meydana gelmi§tir. En sonunda gune§ btiztilemeyecek bir 
hal almt§tlr ve artlk yeni gezegenler doguramaz olmu§tur. Clark-Max
wall bu iki bilginin teorisinin matematik ger<;eklere uygun olmad1~m 
belirtir ler. 

Yeni Zelanda'h bir bHgin olan Bickerton'a gore; gtine§e bir Yil
dlz <;arpml§ ve bu garpmadan ti<;tincu bir cisim meydana gelmi§tir. 
Daha sonra Sedwig, gtine§e bir Y1ld1zm <;arpmas1 yerine, gezegenlerin 
yakmmdan ge<;er'l bir y1ld1zm uygulad1g1 med kuvveti ile gtine§ten 
koptugunu belirtmi§tir. Aym teoriyi benimseyen Chamberlain ve Mo
ulton, gtine§ tizerinde patlamalar oldugunu, eskiden daha fazla olan 
bu patlamalarm yakmdan gegen bir y1ld1zm uygulad1g1 med sonucu, 
gaz fiskelerinin gtine§iil. atmosferinden uzakla§tlgml ve bunlann da 
soguyarak gezegenleri meydana getirdigini belirtmi§tir. Sir James Je
ans ise gtine§in ikinci bir y1ld1za uygulad1g1 med kuvvetinin etkisiyle 

· gezegenlerin t~ekkiil ettigini sayler. Unlu Alman fizik bilgini Weiz
saker ise 1943 y1lmda Kant-Laplace teorisini reddederek, dtinyarmz1 
meydana getiren elementlerin gtine§te ve diger gezegenlerde pek az nis
bette bulundugunu, aynca giine§te biiytik riisbette mevcud olan hel
yumun ve hidrojenin dtinyam1zda az buluil.dugunu, dolay1s1yla gune§
ten kopma esnasmda bu elementlerden gok az klsmmm diinyaya gel
digini belirtmektedir. Bunlar gtine§ tizerinde veya y1ld1zlar aras1 alan
da kalml§ olabilir. Gezegenlerin asllm te§kil eden bu ince tozlar bl}
yiik kiitleler halinde toplanmt§tH. En azmdan !ki ytiz milyon senede 
bu toplanma olmu§tur. Med teorileri tutars1zd1r. Zira k1rk milyar yll
dizm bulundugu kabul edilen galakside milyarlarca senede bile gar
pl§ma imkam yoktur. 

Materyalist bir bilgin alan Fred Hoyle'e gore, kainatm ba§l veya 
sonu yoktur. Milyarlarca sene zarfmda bo§lukta ba§IbO§ olarak donen _ 
galaksilerden yenileri dogmu§tur. Bu dogu§; garpma,_ med veya ba§
ka §ekilde olabilir. Neticede hidrojen atomlanndan madde varolmu§
tur. Yokolan eski kehke§anlarm yerine yenisi gelecek ve bu devr-i da
im surtip gidecektir. 
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Rus as1lll olup Amerlka'da ya§ayan George Gamow ve arkada§la
n ise, adma «Bigbangn denilen, «Biiyiik patlama)) teorisini geli§tirmi§· 
lerdir. Geli§mi§ gozlem teknigiyle isbat edilmeye <;all§Ilan Bingbang 
teorisine gore; kainatm biitiin madde .ve enerjisinin toplam1m te§kil 
eden iptidai atom veya kozmik bile§ik'in deh§etli 'bir patlama ile ge
ni~lemesi sonucunda kainat meydana gelmi§tir. Patlamamn ilk anm· 
da SlCakllk trilyonlarca derecede imi§. Bu esnada hal-i haz1rdaki kai
natl meydana getiren atomlar yaratllml§. Sonra bu par<;alarmdan 
atomlar, atomlardan gaz ve toz bulutlan, bulutlardan da galaksiler te
§ekkiil etmi§tir. Bu patlamamn etkisiyle kainat geni§lemektedir. An
cak <;ekim giiciiniin kar§I koymas1 sonucu bu geni§lemenin etkisi git
tik<;e zay1flamaktad1r. Gamow'a gore bu da yakla§Ik on be§ milyar se
ne once cereyan etmi§tir. (I) (Bekir Karhga, islam Dii§iincesine Gi
rl§, 25-30, basilmami§ ders notlan) 

~imdi de i<;inde ya§adig1m1z kainatm omrii konusundaki ilmi fa
raziyeleri gormeye <;ah§ahm. 

Gamow'a gbre; kainatm §imdiki hali devamh bir tekamiiliin ese
ridir. Tekamiil hareketi, birka<; milyar sene evvel miitecanis bir halde 
bulunan maddede yiiksek 'bir basm<;la ba§lami§tlr. Bunu, kainatm i<;in
den allp laboratuvarlarda tahlll ettigi muhtelif maddelerin muhtemel 
ya§lanm inceleyerek isbatlamaya <;all§lr. Mesela Thorion ve adi Uran
yumun period denilen yan hayat devirlerini inceleyerek ya~lanm tah
min etmek miimkiindiir. Gamow, bir maddenin kendi asli miktanmn 
yansmm par<;alanmas1 i<;in gerekli zamam ilmi incelemeler neticesl 
tahmin etmektedir ki ; bu miktar, Thorion ve adi Uranynm it;in dort 
bu<;uk milyar senedir. Bu bilindigine gore, bir maddenin atomlannm 
§ekillenmesi i<;in ka<; milyar seneye ihtiya<; oldugunu bulmak zor de
gildir. U235 ile ifade edilen bir ba§ka cins uranyumun hayat periodu 
ise 0,9 milyar senedir. U235 , kainatlmizda <;ok nadir olarak bulunur. 
Ve 'bu duruma gelebilmesi i<;in yedi period devir ge<;mesi gerekir ki ; 
bu, a§ag1 yukan altl milyar senedir. Radyoaktif clemana sahip olan 
potasyum izotoplarmm da, birka<; milyar senelik period i<;inde bozula
rak azald1g1 ilim erbabmca bilinmektedir. izotoplann tesbiti, <;ekir
deklerin §ekillenmesi (formasyonu) ile miimkiin olur. Kainatta bir 
milyar seneden daha az yan hayat periodlu bir radyoaktif madde bul
mak miimkiin degildir. Buradan da atomun te§ekkiilii i<;in ortalama 
olarak birka<; milyar seneye ihtiya<; oldugu ger<;egi ortaya <;Ikar (J_. 
Gamow, Kainatm Yaratlh§l, 4) . 

(1 ) George Gamow, Kainatm Yaratih~1 , ~ev . Toygar Akman,. istanbul, trsz. Umit Sim
~ek , Kainatm Dogu~u . i stanbul - 1980, Allah ve Modern ilim, giri~ Akif Nuri , istan
bul - 1980, Atomdan insana , Cev. Ah111€t Kantar , !zmir - 1965 
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Bu hususta James Jeans da §Oyle diyor : ccBiitiin teorileri 'bir ta
rafa b1rakarak mi.i§ahedeler ile kainatm ya:§ml tesblte ~ah§tlg1m1z 

takdirde, §U neticeleri elde ederiz; Kainat her yiiz milyon I§lk sene
lik uzakhk i~in saniyede 168 kilometrelik zahiri bir geni§leme h1zma 
sahi·btir. Ba§ka bir ifade ile kainatm boyutlan her 20 milyon senede 
yiizde bir miktannda artmaktad1r. Bu takdirde esas geni§lemenin, 
son 200 milyon sene i~inde vaki' olmas1 gerekir)) (Sir James Jeans, 
Etraf1nnzdaki Kainat, 95. <;ev. M. Uzdilek) . 

Kainat1m1zda mevcud alan ta§larm ve kayalarm hayat devrele
rini ve te§ekkiillerini de ilmi bir inceleme ile tahmin etmek miimkiin
di.ir. Radyoaktif saat metodu ile yap1lan bu incelemelerden kainatta
ki kayalarm ve ta§larm te§ekki.ilii i~in ortalama i.i~ bu~uk milyar se
neye ihtiya~ oldugu ortaya ~1kmaktad1r. 

Okyanuslann ya§I da Halley metodu ile tahmin edilmektedir. Ne
hirlerin getirdikleri tuzlann nisbetine gore okyanuslardaki sular da 
tuzlu olacaktlr. Tuzlar, kaya ve toprak yiizeylerini yalayan sular ta-: 
rafmdan nehirlere ve oradan da okyanuslara ak1tllmaktad1r. Buharla§
ma neticesi tuzlar gittik<;e artmaktad1r. Okyanus sulanndaki bu tuz
luluk oram as1rlara gore taksim edildigi takdirde, bu miktarm her 
as1r i~in milyonda bir nisbetinde oldugu bulunmaktad1r. Bu ol\!ii sa
yesinde okyanuslarm ya§mm ortalama i.i~ milyar sene oldugu tahmin 
edilmektedir. 

Aym ya§ml tahmin i'§lemi de olduk~a dikkat ~ekicidir. ilmi Ol~i.i
lere gore her Yil ay diinyadan 12,7 em. h1zla uzakla§maktadir. Bu 
arada giine§imizin de, bugun i~inde bulundugu y1ld1zlar kumesinden 
0,75 saniyelik bir h1zla uzakla§tlgm1 soyleyelim. Dunyannzm gune§
ten koptugu ve aYln da diinyadan aynlml§ bir par~a oldugu hatlrla
mnca, aym omriinii tesbit etme imkanl kolayla:§acaktlr. Aym bugiin
kii uzakhg1 yukarda verdigimiz rakamlara boliiniince 3,5 milyar sene 
gi'bi bir rakamla kar§Ila§inz. 

Kainatm, tedrici tekamiiliin eseri olarak meydana geldigini isbat 
i~in , giine§in ya§Im tesbit etme usulii de delil olarak gosterilir. Gii
ne§in omri.i, i~inde bulunan hidrojenin transformasyonu (doni.i§timu) 
ile ol~iilmektedir. Qekirdek transformasyonu denilen bu i§lemde bir 
hidrojen atomundan 2x10 13 kalori serbest kalmaktadir. Giine'§te her 
saniyede 5x1038 atom par~alanmakta ve 800 milyon ton hidrojen yan
maktadir. Giine§in hacminin yi.izde ellisini hidrojen te§kil eder (Et
rafimizdaki Kainat, 95). Bu hidrojen miktarmm bitip tiikenmesi i~in 
5x10 10 sene ge~mesi gerekir. Bu tahminlere gore giine§in Ya§Imn 3 mil
yar seneye yakla§Ik oldugu samlmaktadlr (A.g.e., 16) . 

Aym metod ile Yild1zlarm ya§mm da 3 milyar sene civannda ol-
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dugu tesblt edilmi§tir. Kehke§anlarm ya§lan da bu miktarm altmda 
degildir (A.g.e., 20). 

Bu izahattan kainat1m1zm ya§mm 1-10 milyar sene arasmda de
gi§tigi samlmaktad1r. 

Materyalist bir bilgin alan Fred Hoyle'e gore; kainatlrmzm ba11 
veya sonu diye bir §ey kabul edilemez. Milyonlarca sene zarfmda bo§
lukta donmekte ol~n galaksiler arasmdan · yenileri meydana gelmi§
tir.Bu te§ekkiil sonunda madde, hidrojen atomlarmdan var olmu§tur. 
Uc;an eski kehke§anlarm yerine yenisi gelip yerle§mektedir. Sonsuza 
kadar bu devr-i daim siirecektir. Yak olup giden eski galaksilerin ye
rine yenisi te§ekkiil edecektir. Ylld1zlar aras1 sahada bulunan madde
ler fas1las1z yenilenip tekrar te§ekkiil etmektedir. 

Kainatm ba§lang1c;ta gaz kiimelerinden meydana geldigini bildir
mi§tik. Ancak o durumdan bugiinkii §ekle nas1l gec;mi§tir? i:Iangi mer
haleleri ta'kib ederek hayata elveri§li hale donii§mii~tiir? 

Yay1lmadan once kainatlm1zm esas maddesini gaz te§kil ediyordu 
ve bu gaz, bilinen biitiin mekam ihita etmi§ti. S!Cak gaz, geni§leme: 
esnasmda hararetini kaybeder. Ve c;ekim kanunu geregince gazh mad
de1er cazibenin te'siri ile birbirinden bulutlar halinde aynhverirler. 
Bunun neticesi bizim giine§ manzumemizin de bir uzvu bulundugu 
kehke§anlar meydana gelir. Semada halk ta'biri ile uSamanyolu )) ad1 
verilen kehke§anlarm say1s1 pek c;oktur. Kainatm, ba§lang1c;ta bir alan 
kiitlesinden kehke§anlarm aynh!?mda en biiyiik rolii cazibe kanunu 
oynami§tlr. 

Cazibe kanununu daha iyi anlayabilmek ic;in yeryiiziindeki atmos
feri inceleyen J . Jeans §Oyle diyor : 

uArz atmosferinde 1044 molekiil var. Neden bunlar mekana dag1l
may1p da ~irza bagh bir atmosfer te§kil ediyorlar? Bunlan boyle tu
tan nedir? Bu sualin tabii cevab1 arzm gravitasyonudur. Yeryiiztin
den saniyede onbir kilometre veya daha ytiksek h1zla atllan bir mer
mi uc;up mekana dalar, c;tinkti . arzm c;ekme kuvveti, bu kadar h1zh 
bir mermiyi durduramaz. Fakat bundan daha az bir h1zla atllan bir 
mermi arzdan aynlmaz. <;iinkti h1z1 yer c;ekiminden kurtulmasma ki
fayet etmez. H1zlan saniyede bir buc;uk kilometreden dii§tik alan mo
lekiil mermiler arzdan uzakla§amazlar. Arzm cazibe kuvveti bunlar1 
mtitemadi surette c;eker ve bu suretle arz1m1z, havadan yap1lm1§ bir 
ortti ile orttilmii§ olur. 

Nadir zaman arahgmda bir molektil diger molekiillerle, saniyede 
onbir kilometre kadar bir h1z kazanmak tizere, tesadtifi bir c;arpma 
yapabilir. Atmo.sferin dt§ma dti§en ve boyle bir h1za s~hip alan bir 
molektil, ytld1zlar arasmdaki tembel molektiller kalabahgma katlhr, 
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boylece atmosferimiz gayet kii~tik 'bir kesrini mtitemadi bir surette 
kaybetmektedir; fakat bu, pek ctiz'idir. 

Aym keyfiyet, gtine§ i~in de variddir. Gtine§ l§Igl atmosferlndeki 
molekillleri pa:r~alay1p atomlara \-evirir. Bunlar, saniyede yakla§Ik ola
rak ti~ kilometrelik h1zla hareket ederler, fakat bir at1m merminin 
gtine§ten kurtulabilmesi i~in saniyede altl ytiz kilometrelik bir hlza 
malik olmasl icabettiginden dolayl gtine§ atomlan da atmosfer te§kil 
etmeye mahkumdur. 

Gezegenlerin atmosferleri, genel olarak, en di§taki molektillerin 
h1zlanyla geri kalan ktitlenin bunlara tatbik ettigi 9ekme kuvveti 
arasmdaki ~atr§madan ileri gelmektedir. 

Mesela; ay ~ekimi, atmos.ferindeki molektillere tatbik ettigi · s;ek
me kuvvetinin yirmi ti~te biri kadar olup, ayda vaktiyle bir atmos
fer var idiyse ~oktan u~up gitmi'§tir. Utarid'in ~ekme kuvveti arzm 

. ~ekme kuvvetinin onda biri kadar olup, gtine§e bakan ytiziintin gok 
s1cak olmasmdan dolay1 atmosferi ka~ml§tlr. Merih'in ~ekme kuvveti, 
arzmdakine nazaran be§te bir kadar ise de yiizti daha soguktur. He
sapla anla'§Ild1gma gore; su buhan ve diger ag1r molektiller, Merih 
atmosferinde kallrsa da helyum ve hidrojen gibi hafif atomlar u~up 
gitmi§ olmahd1rlar. 

Newton diyor ki : Bana oyle geliyor ki, btiyiik nebulalarm bu 
tarzda te§ekkillti akla en yakm geldigi gibi, bugtinkti nebulalarm 
varolmas1 hakikatini izah i~in de en uygun gelen faraziye bu olsa 
gerekir. 

Nebulalar bu yolda var olmu§larsa, molekill hJzlarmm pek yiik~ 
sek --saniyede 25.000 metre yahut adi hava molektilleri h1zlarmm elli 
katl mertebesinde- olmas1 icab~der. Adi hava molektilleri boyle bir 
h1z1 iktisab edemez, ~tinkti' bunlar bu h1za varmadan evvel 1s1 ytiztin
den atomlarma par~alamr; filhakika bu 1s1, degil molektilleri hatta 
atomlan bile bu h1zlara varmadan par~alamr ve en dl§ elektronlardan 
birka~m1 atmi§ olurdu. 

0 halde nebulalarm bir ilkel kaostaki yogu§malarla te§ekktil et
tigini farz edecek olsak bu kaos, ne tam molektillerden ve ne de tam 
atomlardan terekkiib edemeyecektir. Bunun birka~ tam molektil ile, 
gev§ek elektron ve atomlar kan§Immdan mtirekkeb olmas1 ihtimal 
dahilindedir. Boyle bir ilkel kaosla i§e ba§layarak nebulalann, New
ton'un tasvir ettigi gibi, gravitasyonel kondansasyonlarla te§ekktil 
etmi§ oldugunu kolayca farzedebiliriz. ilkel madde siCakhgmm pek 
iiksek olmasma luzum yoktur. Adi oda s1cakhgmda bile elektronla

rm ortalama h1zlan saniyede 100.000 metre kadar olup, birka~ serbest 
elektronun varllg1 bile kan§Imm ortalama h1zm1 pek ytikseltir ve rna'-
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kul bir kan§Imda, saniyede 25.000 metrelik istenilen ortalama hlz 
te'min edilebilir. 

Her molekiil, kom.~ularmm hepsine bir r;ekme kuvveti tatbik eder. 
Tabii ki molekiil fazla olunca, r;ekme kuvveti. de fazlala§Ir. Mekamn 
herhan'gi bir yerindeki gaz molekiillerinin say1s1, etrafma nazaran r;ok 
olursa; kondansasyon hali (tekasiif} ortaya 91kar. Bu kondansasyon 
kati miktarda olursa, r;ekim kuvvetinin fazlahg,. yay1lmanm oniine 
ge\!er. Mekanda bir kondansasyon uzad1kr;a, miitemadiyen biiyiimesi 
ir;in normal §artlan bulur. James Jeans'm bildirdigine gore; 2 milyon 
km. r;apmdaki kondansayonun en di§mdaki molekiile tatbik ettigi 9ek
me kuvveti, r;ap1 1 milyon km. alan kondansasyonun en di§mdaki mo
lekilllere tatbik ettigi r;ekme kuvvetinin iki kat1 ise de, basm9 fazla
hklan her iki halde de aym kallr. 0 durumda biiyiik kondansasyon 
biiyiimeye daha miisaittir. Biiyiigii de daha biiyiikleri ta'kibeder (Et
r af1m1zdaki Kaina t, 239) . 

Buradan kainatm istihalesi mevzuuna donelim ve bu olaym na
sil cereyan ettigine g6z atallm. Kainatm1zm cevheri, yap1s1m meyda
na getiren ilk maddesi (gaz veya buhar) mekanda uniform olarak ya
yilrUI§" olsayd1, beher santimetre kiipiine 1028 gramhk madde isabet 
ederdi. Muhayyel olarak kabul ettigimiz maddeye verecegimiz yogun
luk da bu cinsten olacaktlr. Bu ise aklm alamayacag1 kadar dii§iik 
bir miktard1r. Yogunlugu, suyunkinin sekiz yiizde biri kadar alan adi 
havada iki koffi§U molekiil arasmdaki ortialama uzakhk, metrenin mil
yarda sekizi kadard1r. Atmosferimizde bir igne topuzu hacmini i§gal 
eden hava yogunlugu bu degere dii§iiriiliirse, bir milyar metre kiip 
hacminde yer i§gal eder. Bu da bizi mekamn sonsuz bo§luguna iter 
(A.g.e., 241). 

Kainatm istihale edi§i mevzuunda G. Gamow da «Kainatm Ya
ratlh§I,, adh eserinde k1saca §6yle demektedir : <<Yeni atom §ekilleri
ni ihtiva eden siCak gaz kiimesi, devamh olarak geni§lemekte ve ha
rareti de yava§ yava§ dii§mekte idi. Eskiden hararet miktan birkar; 
milyon derece iken bu devrede birka~ bin dereceye dii§mii§ olsa gere
kir. Nitekim bu ozelligi ta§Iyan maddeye yild1zlararas1 sahalarda hala 
rastlamaktay1z. Kainatm esas maddesi tedricen par9alar halinde top
lanmi§tir. 

imkan olsayd1 da H. G. Wels'in zaman makinesine sahip olsay
dik, geriye dogru giderek kainatm yaratllmasmdan sonraki 30.000 se
neye varabilseydik, kendimizi - bugiin galaksimizdeki ylld1zlar arasm
da mevcud alan bo§luga benzeri bir bo§luga benzer bir bo§lukta, va
kum i9inde-- yiizer bir vaziyette bulacaktlk. Yaratlh§lll ilk giinlerin
de mevcud alan fevkalade parlakhk halinin geni§leme ameliyesi yii-
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ziinden, zamanla donukla§maya ba§lamas1 sebebiyle zifiri karanllk 
olacaktl. 

Kainatm istihalesini en iyi §ekilde anafor hadisesi anlatlr. Bir 
nehir i~indeki anafora dikkatle baklldiih zaman bunun muntazam ol
madJgi goriiliir. Gaz halindeki iptidai galaksilerin de, bOyle gayri mun
tazam bir hareket ile ba§lami§ olmas1 miimkiindiir. Ancak gazlardaki 
anafor hareketi, s1v1 maddelerdekinden farklld1r. i§te buna benzer bir 
termo niikleer reaksiyon ile yildlzlar te§ekkiil etmeye ba§llyor. 

Kainat1m1zm tarihinde birbirinden farkll iki ameliyenin bulun
masi laz1m gelmi§tir. iptidai gazm _bir tek §ekilde geni§lemesi anmda 
milyarlarca galaksilere pa~alanma muamelesi ve her galaksideki mad
denin milyarlarca miistakil ylld1zlar halinde tekasiif etme muamelesi. 
I§te bu iki devrenin sonunda galaksiler t~ekkiil etmi§tir (Ka,inatm . 
Yaratlll§I, 150 vd.). 

Kainatm Geni§ligi 

. ilim bunca ilerledi, fen bu kadar terakki etti ama, bilinmeyen §ey
ler bilinene nisbetle eskiye gore daha da arttl. H1z1 _saatta 40.000 kilo
metreye yakla§an Apollo seferleri heniiz kainatlm1zda en yakm kom
§Umuz olan aya ula§abilmi§tir. Yann Merih'e de gidebilir insanoglu, 
ama 500 milyon I§Ik sen~si mesafede bulunan kom§u galaksiye git
mek i~in bir miiddet da:ha zamanm ge~mesi icabedecek herhalde. Ba
kmiz astronomi bilgini Pierre Rousseau ne diyor: «Insan tabiatta ne
ciir? Sonsuza nazaran bir yokluk, yokluga nazaran bir kill ve yokluk
la kiif arasmda bir mutavass1ttlr. insan; sonsuzdan ve yokluktan iba
ret olan iki u~tan sonsuz derecede uzaktlr. Ve onun varll?;l; i~inden 
~1ktlg1 yokluktan ve i~ine batmt§ bulundugu sonsuzdan aym derece
de farklld1r.» (Atomlar ve y1ldizlar, 66). 

Fakat insanoglunun o yaman azminin elinden kurtulacak hi~ 
bir§ey yoktur .kainatta. Yarm olmazsa bir giin ta o uzak mekanlara 
da gideceginden asla iimidimizi k~smeyelim. Ne der imam Ali (k.v.) : 
crEy . insanoglu, sen kendini kiigiik bir ciisse samyorsun ama se!lde 
koca bir alem gizlidir.» 

Kii~k bir viicuddan ibaret olan insanoglu, kainat nizammda bir 
zerrecik bilf' olamazken 500 milyon l§lk senesi uzakllga gomiilmii§ 
olan kehke§anlan, semamn bagrma batlrdlgl teleskoplar sayesinde 
gozetlemi§ ve terkibini ogrenmi§tir. GOzle goriilmeyecek derecede kii
c;:iik olan atomlann kalbine dalml§ ve gizli bulunan koca bir alemi 
gozler oniine sermi§tir. 

Kainatm geni§ligini anlayabilmek ic;:in a§agidaki vas1talardan bi
risini kullanmak gerekir : 

Tefsir, C. Vlll F . 262 
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1 ----'- Degi§en yild1zlar : Y1Id1zlar umfuniyetle kararh bir seviyede 
1§1k ne§rederler. Boylece bir yild1zm mum cinsinden kuvvetini ogrene
bilmek i~in pek zorluk ~ekmeyiz. Orta dereceli bir yild1z olan gtine§i· 
miz 2x23x1027 mumluk (Pierre Rousseau, Atomlar ve Y1ldiziar, 129) 
I§lk 1ne§reder. Bu arada birtak1m yildizlarm 1§lk kuvveti azahp ~oga
hr. Ancak bu degi§likliklerde de yine pek kuvvetli bir nizam hakim
dir. «Biz, her §eyi, bir ol~ti i~inde yarattlk» ayet-i kerime'si bunun ifa
desi degil midir? Zaten kainatta nizams1z ne vard1r ki? Rabb1m her 
§eyi yerli yerinde bir nizam ve diizen i~inde yerle§tirmi§tir. Chepid de
gi§enler ad1 verilen y1ld1zlar vas1tas1yla kainat muammasmm en de
rin ve me~hul taraflanm inceleme f1rsatm1 Allah, insanogluna ver
mi§tir. Bu yild1zlarda, I§Igm ~abuk~a bir arti§ kaydedip, pe§inden ya
va§ yava§ bir azalma kaydettigi goriiliir. Sonra tekrar bir h1zla artar 
ve eskisi gibi yava§lar. Bu l§lk deg~iminin periyodlan, birka~ giin 
veya saattan ba§layarak nadir hallerde bir aya vanr. Umumiyetle 6 
ila 10 saatt1r. 

2 - Uzun periyodlu degi§kenler: Bunlarm parlakhklarl, giine§ln 
parlakllgmm on bin katlm bulur. Chepidlerin goriilmedigi derinlik
Ierde ol<;ii vas1tam1z bunlard1r {a.g.e., 59) . 

3 - Novalar: Yeni yild1zlar demek alan novalar, aras1ra gokte 
adi bir yild1zm fevkalade bir parlakhk kaydettigi, Iiiminosite kabiliye
tinin bin kat iistiine \!lktlg1 goriiliir. Bu arada Dr. Schemid'in 24 Ey
Iiil 1876 da rasad ettigi <~Novacini» adh bir novamn; dart giin i<;inde 
en son parlakhk noktasma vard1gm1, iki hafta sonra sondiigiinii ve 
artlk l§l~mn teleskopla gariinmez oldugunu zikretmemiz yerinde ola
caktlr. Schemid'in bildirdigine gore Novacini'nin hacmi giine§ten 
daha biiyiiktii. Jeans'm dedigine gore; ((Novalardan <;ogu giine§ l§Igl
nm yirmi be§ bin katl e§it maksimum liiminositiye sahib olurlar.» (Et
rafimlzdaki Kainat, 63.) Super novalar ise, k1sa bir miiddet i~inde 
giine§in liiminosite kudretinin yiiz milyon kat fazlasma ula§Irlar. 0 
yiizden istisnai durum arzederler. Novalar gogiin muhtelif noktalarm
da, bilhassa akstra galatik nebulalarda goriildiigiinden, uzakllk ol<;
mesinde tahmini oh;ek vazifesini goriirler. 

Aynca «mavi yildizlan> ad1 verilen ve pek az degi§ebilen bir tiir 
y1ld1z daha vard1r. Standart ol<;iide bunlar da pek faydah olmakta
dirlar. 

Buna gore §imdi kainat1m1zm geni§ligine dalabiliriz. Bu konuda 
ilim adamlannm durumu, kuyuya dii§en korlerden farks1zd1r. «Ve siz 
her §eyi bilemezsiniz» hiikmii, kainatm her zerresinde caridir. Bize en 
yakm yildlZln l§lglmn 4. 1/2 l§lk yilmda geldigini ve l§lgm da saniye
de 300.000 kilometre h1zla ilerledigini l;liliyoruz. Giine§in 1§1~ bize 8 
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dakika 18 saniyede gelir. Giine§imizin en uzaktaki uydusu olan Plu
ton'a ise l§Igi 5,5 saatta ula§Ir. Wolf 424 denilen en yakm Jlldizm 
I§Igmm bize ula§masi igin 4,5 yll gec;mesi gerekir. Vega y1ld1zmm 1§1-
gl ise bize sadece 26 senede gelir (Les atommes et les etbiles, Pierre 
Rousseau, 117). 

Globular kiimesinden en yakm y1ld1zm 1§1g1 bize 22.000 1§1k se
nesinde gelir. N.G.C. 7006 no'lu globu kfunesinin 1§1gl bize 186.000 
l§Ik senesinde gelir. Bu kumeden bize gelen 1§1gm, yeryiizunde Hz. 
Adem'in zuhuru S1rasmdan kalffil§ olup saniyede 300.000 kilometre 
h1zla hareket ederek, insanhgm c;ocuklugu, genc;ligi ve ihtiyarllg1 dev
relerinde tarihin kaydedebildigi biitun zaman §eridi iginden ge(!erek 
ancak §imdi bize ula§tlgm1 (P. Rousseau, a.g.e., 67) soylersek, astro
nomik rakamlarm deh§eti kar§1Smda ba§1m1zm nasll dondiigiinu, akh
m1zm nas1l yerinden hoplad1gm1 anlanz. Bu korkunc; rakam, bizi he· 
nuz kainatm Simrlanna yakla§t1rm1~ m1d1r? Nerede? ... 186.000 1~1k 

y1h bizi sadece galaktik s1mr karakoluna teslim ediyor. Butun globu
lar kfuneleri, merkezi gune§ten 50.000 1§Ik y1h olan ve yan ~ap1 115.000 
I§1k y1h kadar tutan bir daire ic;ine dii§er. Kehke§anlar diyanna da
lan teleskoplar, cinler Ulkesine giren delileri andmrlar. l§1k, bir keh
ke§anm ucundan diger ucuna tam 50.000 1§1k yllmda ula§1r. Jeans'a 
gore; gune§imiz, galaksi (kehke§an) etrafmdaki seyahatlm 250 mil
yon senede ancak tamamlayabilir. Galaksi kiimesinin yorungesinin 
uzunlugu da 230.000 l§1k senesidir. Bu sahadaki Yildlzlarm say1s1 da 
bir milyar be§ yuz rriilyona ula§Ir (P. Rousseau, 75). Kehke§anJ!:i.r 
diyarmdaki y1ld1zlar ormammn tahmini adedi 40 milyar y1ld1zdan iba
rettir (Pierre Rousseau, a.g.e., 117). Dilerseniz §imdi nebiilozlar Ulke
sine k1saca dallp tahminleri serdedelim. Nebiilozlar Ulkesinin bize en 
yakm nebulas1, Andromedea burcundaki biiyiik nebula olup 680.000 
l§lk senesi uzakhktad1r. Nebulalann arasmdaki uzakllk ise, ortalarna 
olarak 1.500.000 1§lk senesi bir mesftfedir. Ulkemizde baz1 sonuk ne
bulalar vard1r ki, tahmini uzakhg1 500 ile 1000 milyon l§lk senesidir. 
Andromedea'daki M 31 ne·bulasmm kutlesi de gune§imizin kiitlesinin 
ii9 milyar be§ yuz milyon kat1 kadard1r. Virgoda N.G.C. 4594 nebula
smm kutlesi ise gune§inkinin tam '35 milyar kat1d1r. Einstein'm ori
jinal kozmoJojisine gore, kainatm mekanda yan 9ap1 3.3 milyar l§lk 
senesidir. 

isterseniz verdigimiz bu rakamlan mu§ahhas haliyle zihnimize 
yerle§tirmek i9in birer model olarak gorelim.. Bu arada iki modelden 
bahsedecegiz. 

James Jeans'm KainiH Modeli 

Bize en yakm y1ld1zm uzakllg1 olan dort bu9uk 1§1k senesinin bile 



4180 iBN KESiR . (Ciiz: Ia; Sure: 13 

kavranmasmm zor oldugunu bilirken, bizi g6riinebilen en uzaktaki 
nebulalara gotiiren yiiz milyonlarca l§Ik senesini dii§iinmekten vaz
g~mek tavsiye edilebilirse de, miinasib bir e§ele gore (;izilmi§ bir mo
del yard1m1yla bu mesMeleri birbiriyle k1yas ederek bu zorluk az (;Ok 
ortadan kalkar. Tahayyiil edilemeyecek derecede biiyiik olan uzak
hklan, mikyas kii(;iiltmek suretiyle, kolay tasavvur edilebilecek §ekle 
sokm U§ olabiliriz. 

Bir ekspres treninden bin kat h1zla ko§an arz1m1z, her sene gii
ne§ etrafmda 950 milyon kilometre kadar uzakllk kat ediyor. Bu yo
riingeyi (;apl 1,5 mm. kadar tutan bir igne topuzuna benzetelim, bu 
mikyasa gore giine§in (;apl 11136 milimetre kadar olur. Arz ise en kuv
vetli mikroskopla goriilemeyecek derecede kii!;iilmii§ olur. Gokte en 
yakm ylld1z olan Proxima-Centauri, bu mikyasa gore, 200 metre uzak· 
ta bulunur. Bu modelin, mekanda giine§imize en yakm yiiz ylld1z1 ih
tiva edebilmesi i~in, uzunlugunun 1,6 kilometre, geni§liginin 1,6 km. 
ve yiiksekliginin 1,6 kilometre olmas1 icabeder. 

Modeli kurmakta devam edelim. Ylld1zlan toz . zerreleri gibi ka
bul edebiliriz. <;iinkii bunlarm biiyiikliikleri arasmdaki fark, toz zer-

\releri biiyiikliikleri arasmdaki farka benzer. Modelde giine§ civannda
ki yerlere ortalama 400 metre a~1khkta toz zerreleri koymahy1z. Me- · 
kamn diger mmt1kalarmda bunlarm aras1, genel olarak daha a(;lktlr; 
(;iinkii Hlokal kiimeler»in varll~ndan dolay1 giine§ civan, gogiin tesa
diifen en kalaballk mmtlkas1d1r. Modelimizi her dogrultuda yiizlerce 
kilometre biiyiitiir ve galaktik diizlemden . epey a(;lklara ~1karsak, toz 
zerreleri seyrekle§meye ba§lar; boyle yapmakla galaksi smmna yak
l~ml§ oluruz. Galaktik diizlemde en uzaktaki globular kiimeye heniiz 
varmadan sekiz bin kilometre gitmi§ oluruz; giine§ten bu kadar uzak
la§tlglmlz halde galaktik sistemden heniiz 91kmi§ degiliz. Arzm giine§ 
etrafmdaki yoriingesi, bir igne topuzu biiyiikliigiine inerse, galaktik 
sistemin biiyiikliigii de Asya k1t'as1 biiyiikliigiine iner. Zihnimizde kur
dugumuz ka1nat modelinde daha ileriye gitmezden evvel bir k1t'a ile 
igne topuzu biiyiikliikleri arasmdaki farki bir dii§iinelim. 

Galaktik sistemi bitirdikten sonra, modelimize yeni bir par~a ek
lemeden evvel otuz iki bin kilometre kadar gitmeliyiz. Bundan son
raki yildlZ ailesini bu uzakllga koyacagiz. Oyle bir aile ki, bizim ga
laktik ailemize nazaran daha kii!;iik ve daha iyi istifli olmasi ihtimal 
dahilinde bulunmakla beraber, biiyiikliik ve sayi bak1mmdan bizim
kiyle k1yas edilebilir. Bundan sonra modelimizi biiyiitmeye devam 
edersek, her elli bin kilometre ic;:ine bir milyar yildizhk bir aile sok
mak iizere yiiriiyecegiz ve bu ailelerden iki milyonuna yer verecegiz. 
Bu modelin her dogrultudaki uzunlugu be§ milyon kilometre kadar 
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olacaktlr. i§te bu model, §imdi teleskopla gorecegimize gore, mekam
mizi g'Osteriyor; ger~i bu modelin daha biiyiiyebilecegini dii§iinebilir
sek de nasi! ve nereye kadar, i§te bunu bilmiyoruz. §imdilik bildigl
miz bir §ey varsa, o da kainatm ancak bir kesrinin modelini yapmi§ 
olmakllgimizdir. 

Bu modele gore giine§, pek kii~iik --\!aPI milimetrenin yiiz otuzda 
biri kadar olan- bir toz zerresi kadar oldugu gibi, diger ylldizlarm 
biiyiiklugu de bundan biraz biiyiik veya biraz kiigiik toz zerreleriyle 
g·6sterilir. Modelimizdeki toz zerrelerinin toplam sayiSI, Londra veya 
Newyork gibi biiyiik §ehirlerdeki toz zerreleriyle kiyas edilebilir. Fil
hakika beher santimetrekiipe 40.000 toz zerresi isabet etmek iizere 12 

· kilometrekiip havadaki toz zerreleri kadardir. Giine§imizi boyle biiyiik 
bir §ehirdeki bir toz zerresi ve arzimizm da boyle tozlardan birinin 
milyonda hiri kadar bir par~asi haline girdigini bir dii~iinebilsek me

. kandaki vatamnnzla, kainatm diger par~alan arasmdaki bag hakkm
da bir fikir edinebilmi§ oluruz. 

Londra'daki biitUn tozlan, mekandaki muhtelif ylld1zlan g6ster
mek iizere .tam uzakhklarma yaymak suretiyle diger bir model yapa
biliriz. Londra'daki toz zerreleri arasmdaki ortalama uzakllgi, bir san
timetrenin . kii~iik bir kesri olarak a.lallm : Modeliniizi dogru mikyasta 
yapabilmek i~in, mekamn giine§ etrafmdaki kalaballk par~as1m kura
bilmek i~in bile, bu uzakhk dart yiiz metreye ·~1kanlmahdir. Modeli
mizi bu yolda kurabilirsek, mekanm bo§lugunu daha canh bir surette 
gosteren bir model yapabilmi§ oluruz. Eger bombo§ Waterlo istasyo
nunda, s~dece alti toz bulundursak burasm1 mekandaki yild1zlara na
zaran · daha kalabahk bir halde bulundurmU§ oluruz. Bu keyifiyet, ga
laktik sistem i~indeki nisbeten et:J. · kalaballk olan mmtlka i~in bile va
riddir. Bir yild1z sistemiyle digeri arasmdaki miidhi§ bo§lugu bu bile 
anlatam1yor. 'Biitiin model i~inde ortalama i§ine devam edersek, bir 
tozla en yakmmdaki toz arasmdaki ortalama uzakhgrn yiiz otuz kilo
metre kadar olacagm1 buluruz. Bu halde kainat yildizlarla dolu degH; 
belki sadece buyiik bir bO§lUktan ibarettir, ·akla Slgmayacak derecede 
biiyiik ve oylesine bir ~ol mekan ki, i\!inde bir y1ld1za nadiren tesa
diif edilir. 

Bu hesaplara gore oniimiizden bu h1zla bir y1ldiz g~ti mi, diger 
yhdizm ge~mesi i~in milyon, milyon, milyon sene 'beklemek icabeder. 
Bunu diger bir §ekilde ifade etmek istersek, bir yild1zm ikinci bir y1l
d1za ~arpa:bilmesi i~in milyon, milyon, milyon senelik bir zamamn ge~
mesi laz1mdir. Yild1zlar mekanda koriikoriine hareket ediyorlar; yJl
dizlarm bu korebe oyunlarma i§tirak eden oyuncu saylSl o kadar az 
ve aralari o kadar a·~1k ki, bir yild1zm diger birine rastlamak §ansi 
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ihmal edilecek .derecede ku~ukttir. Bu hesab y1ld1zlarm direk ~arpma
lan i~in degil, aym zamanda ylld1zlann birbirine yakm gelmeleri ola
Yl ic;in de dogrudur; bu hesaba gore bir yild1z1n mekanda diger bir yil
diza, c;apmm on katm1 bulan, bir mesafeye yakla§mas1 i~in yuz mil
yon . kere mil yon kere milyon yll gec;ecektir (Bak1mz; James Jeans, 
Etraf1m1zdaki Kainat, 104) . 

Pierre Rousseau'nun Kainat Modeli 

Pierre Rousseau'nun modeli de .James Jeans'inkinden az hayret 
verici degil. 

Bu l§lk senelerinin sizlere buyuk bir §ey ifade etmesinden korku
yorum; bu sebepten bir mukayeseye ba§vuracag1m : Gune§imizi 11 
santimetre ~aph bir portakal olarak tasavvur ediniz ve bu portakalm 
herhangi bir yere konuldugunu farzediniz. Aym mikyasla dunya 11,7 
metre uzaga konmu§ 1 milimetre ~aph bir kum tanecigi ve gfuie§ sis
teminin ard1c1 olan Pluton 1000 metre otede bir toz tanesidir. 

En yakm kom§umuz Wolf 424'u nereye koymak laz1m gelir 'biliyor 
musunuz? 27.000 kilometre uzaga, Vega'y1 da 19.000 kilometre uza
ga! 380.000 kilometreden daha uzak bir yere konulmas1 icaoedecek 
Rigel'den hi~ bahsetineyelim! Kehke§anlarla yapacag1rn1z mukayese
de, dunya-gune§ mesatesini 11,7 metre olarak gosteremeyiz. Bu me
sateyi sadece 1 milimetreye indirecegiz. 0 takdirde gtine§ ve dunya· 
hi~ fark edilmeyen iki toz zerresi olur. Dtinya, iki milimetre ~aph bir 
daire i\!inde bulunur : Demek ki bu daire, biitiin giine§ sistemini ihti
va eder. En yakm yild1z, Wolf 424, 250 metre uzakllkta olacak ve bu 
mikyasta, fezadaki biitiin ylld1zlar arasmda 250 ila 300 metreye ka
dar degi§en hirer mesate ile dag1lrn1§ olacaklard1r. Kehke§amn merkezi 
1.270 kilometre uzakta ve en yakm kenan da 1.900 kilometrede bulu
nacaktlr. Biittin y1ld1zlar ormam, merkezi Viyana olan ve Tahran, 
Basra, Tomboktu, Reykjavik'den gegen bir daire i~inde kallr .. Buna 
gore en yakm taneli yild1z kiimesi Roma'da, en uzaktaki de Afrika'
nm giineyindeki Umit Burnu'nun 2.000 kilometre guneyindedir. 

Eger mekam kisalttlgimiz nisbette zamam da k1saltlrsak, hesap . 
gosteriyor ki; giine§, Kehke§an'm merkezi etrafmdaki devrini 55 sa
niyede tamamlar, 7.890 km. uzunlugundaki mahrekini yalmz 40 mil
yar y1ldiz, aynen bohr atomundaki ~ekirdek etrafmda ~1lgm h1zlarla . 
donen elektronlar gibi delicesine bir girdap hareketi yaparlar. Bura
da, atomdaki hareketle seyyarelerin ve nihayet y1ldizlarm hareketi 
arasmda garip bir benzerlik birdenbire gaze c;atpmaktad1r. Her zaman 
sonsuz biiyuk alem, sonsuz kii~iik alemi birbirine yakla§tlran §airle
rin sezi§lerinde, muhayyelenin dogurdugu bir hayalden veya herhan
gi bir filoz~fun a.Sll olmayan bir . dii§tincesinden belki daha fazla ·bir 
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§ey mevcud oldugunu hissediyoruz ve §U hakikatl da a§ag1 yukan g6-
riiy~r . gibi oluyoruz : Muayyen bir mekan mikyasmda ve muayyen 
bir zaman mikyasmda goz online almd1g1 .. vakit, kehke§amnnz, belki 
netice itibanyla, bir gaz bulutu te§kll eden birkac; molekiil ygmmdan, 
hafif, 'bir nefes dumandan ba§ka bir §ey degildir ... 

Nebiilozlar okyanusuna gore modelimizi diizenleyecek olursak, 
daha delu}etli ve korkunc; uc;arumlara siiriikleniriz .. Kehke§amm1zdan 
goriilebilen en son nebiilozlar -300.000 kilometre otede bulunurlar. Mik
yasinnzi daha fazla kiic;iiltelim ve kehke§amm1z ancak bir futbol topu 
kadar olsun. Andromedea nebiilozu, iki metreden biraz daha uzakta 
bulunan di~er bir toptur. Ve biitiin nievzii grup, iic; metre c;aph kiire
vi 'bir hacim i<;inde kalacakt1r. Umumi sahanm nebiilozlan ise, birbi
rinden 15 metre kadar uzakta bulunan tenis toplan kadard1r. Olc;ii 
saham1zm hududu olan ·be§ yiiz milyon I§lk senesi ise; kehke§an bir 
futbol tapuna irca' edilmekle giine§ ve diinyam1z gozden kaybolur. 
Ehemmiyetsiz toz zerresi gibi kahr. (Pierre Rousseau, a .g.e., 123 vd.) 

~imdi kainatm sonuna dogru yakla§ml§ bulunuyoruz. Bu soz ger
~ekten dogru mu? Ne gezer ... Yine gordiigiimiiz hayali bir serabtan 

' ba§ka nedir ki? «Sonsuzluk Kervammn» yolcularmdan ba§ka kim an-
laya:bilmi§ ki ·oras1m? ... Her '§eyde bir bilinmezlik var. Zerreden tutun 
da en biiyiik kiireye kadar. «ilim bu kadar ilerledi, teknik bu kadar 
geli§ti artlk. Allah mefhlimu kadar giiliinc;liik olur mu?» diyenlerin 
yiiziine Rabb1m ne miidhi§ tokatlar indiriyor degil mi? Artlk ilim, son
suzlugu aramaktan vaz gec;mi§tir. Her ~ey «Allah bilir fakat siz bile
mezsiniz» emr-i hakiminin I§Igi altmda tecelli ediyor. Kainatm smm 
var m1d1r? Astronomi bilginlerinin pek c;ogu kainatl daha fazla ma
hiyetini bilmedigimiz bir vasat ic;inde tecrid edilmi§ bir kiire, 'bir ka
barcik olarak kabul ediyorlar. Bu kiirenin yan c;ap1 ne kadard1r bl- · 
linmez. Belki de 2 ila 10 milyar I§Ik senesi arasmdad1r. insanoglu 
daha kendisini bile bilmemektedir ki bu korkunc; esran c;ozebilsin. 
Rousseau diyor ki: <<Manzaradan almamz1 tavsiye ettigim son intiba; 
mahiyetinin ne oldugunu bilmediginiz bir c;olde kaybolmU§ bir 'bulut 
par\!as1 intiba1d1r. Oyle bir bulut parc;as1d1r ki, yiizlerce milyar I§Ik 
senesi boyundaki, bir mahluk, bir mikroskop yard1m1yla bu bulut ic;in
de son derece kiic;iik mikroplar gibi yiizen kehke§anlan giic;liikle tef
rik ediyor ... » (Pierre Rousseau, a.g.e., 123 vd.) 

Giine§ Manzumesl 

Sonsuzlugun ba§lang1cma gelmek ve oradan kainatl seyre dal
mak, buna ragmen de yiice . yaratanm huzurunda diz c;okmemek ne 
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'btiytik ktistahllktlr. Ne ac1 bedbahtllktlr? ... .Ve insanoglu btittin 'bun
lara ragmen hala cahiliyyet nizammm, hala cehalet ve dalalet §ebe
kesinin ugursuz aglan arasmaa mahkum mu kalacaktlr? insan, haJa 
o ebedi kaynaktan mahrum mu ya§ayacaktlr? Bir tak1m sahtekarlar 
hala karanllk yollannda be§eriyyeti batakllklara yuvarlamaya devam 
edecek midir? insanllgm ·<;ektigi bunca eza ve cefa yetmiyor mu? ... 
Bu uyku, bu gaflet daha ne zamana kadar devam e~ecek?.. . Kainat
ta her §ey bir ilahi kanuna bagll. Tabiat kanunianyla be§eriyyet ka
nunlan arasmdaki mtinasebet girift bir orgi.i halinde. insanllk 'be§eri 
kanunlarla, tabii kanunlan uyu§tunnadik<;a, btittin hayat diisturunu 
Allah'm sisteminden almad1k<;a selamet sahiline asia ula§amayacak
tlr! ... 

~imdi kendi alemimize, yani gtine§ manzumesine dalabiliriz. Bu 
dall§ta rehberimiz nedir once onu gorelim. 
. Pratik hayatta mesafe ve arazi ol<;timtizde, ti<;ge?lerin kenar 
uzunluklarmdan faydalamllr. Biz de mekamn derinliklerine dalarken 
§Uphesiz ki, aym metoda ba§ vurabiliriz. Uzakllgm1 ta'yin etmek is
tedigimiz cismi, son derece uzun alan ti<;genimizin bir ko§esine hayali 
olarak yerle§tiririz. U<;genin tabam ile tabanma 'biti§ik bir a<;I ol<;iiltir. 
Bundan sonra yap1lacak kti<;tik bir hesapla cismin uzakllgm1 ol<;eblll
riz. Tabii bu ol<;me i§lemi pek de basit olmayacaktlr. Zira U<;SUZ• bu
cakSlZ mekanda ol<;iilmesi gereken cismi, bir k6§esine oturtaca~mi.z 

ti'<;genin ta'bamm yerle§tirecegimiz bir yer bulmak pek zordur. Dtinya
mizm yan <;ap1 6.300 kilometredir. Bu yan <;apa, ancak 384.000 kilo
metre uzakllktaki ay1 ol<;mek i<;in kullanacagimiz ti<;genin tabam yer
le§ebilir. ilim, elbette olmazlan oldurmaya <;all§acaktir. Bu dtinyada 
imkans1zd1r diye bir §ey yok . . Ancak bunu kavrayall <;eyrek as1rdan 
fazla bir zaman olmami§tlr. Amerikan atasozti pek me§hllrdur. C<Bir 
§eyin imkans1z oldugunu. soyleyerek uykuya dalan bir kimse, yamnda 
bu §eyi yapmakta alan kom§usunun gtiriilttistiyle uyanacaktlr.» ilim 
bunun da imkamm buldu. Bu ol<;tide dtinyamn mahreki yani ta'kib 
ettigi yortinge, ti<;gene taban olarak allmr. Dtinya, altl ayda yortinrge
sinde kar§I kar§Iya alan iki noktadan ge<;er. Bu iki noktadan .a91lan 
ol<;mek mtimktindtir. Bununla birlikte bize en yakm ytldiz tizerinde 
olup bu yortingeye . baksaydlk, saniyede 30 'kilometre hizla yani bir 
~kspres h1z1mn 'bin misli stir'atle (Etraf1m1zdaki Kainat, 34) donen · 
dtinyamn altl ayllk mahrekinin uzunlugunu ancak 27 metre otedeki 
bir sa<;m . kalmllg1 kadar gorecektik. Altair ylld1zmdan baklld1gmda; 
bu uzakllk, 100 metre uzaktan bir sa<;m geni§ligi kadar gortintir. (Pi
erre Rousseau, Atomlar ve Ylld1zlar, 92). 

ikinci bir metod da I§Ik tayfmm analiziyle elde edilir. 
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Giine§ sistemimizirl tiyeleri iki k1sma aynhrlar : 
1 - i~ gezegenler. 
2 - Dl§ gezegenler. 

4185 

Yeryii.ztiyle gtine§ arasmda bulunan Merktir (Utarid) ve Ventis 
(Ztihre) e ic; gezegenler denir. Dlinyarmzdan gtine§e daha uzak alan
lara da dl§ gezegenler denir: 

Giin~in yere olan uzakhg1, Eros diinya paralaks1 metoduyla 61-
c;iiltir. Bu olc;ii sonunda, yer ile giine§ arasmdaki mesafenin 149,5x10 
649.550.000 km. oldugu bulunur. I§Igm, saniyede 300.000 km. hlzla ha
reket ettigini biliyoruz. Bu h1zla giden l§lk hiizmeleri bize 8,17 sani
yede gelir. Sakm ·bu mesatenin uzakhg1 kai-§1smda hayrete dti§meye
lim. Zira . kainat okyanusundaki y1ld1zlar alemine dalmca ·oasitligini 
gorecegiz. ~ayet giine§ bir helvac1 kabag1 kadar olsa bile bir hezelye, 
ay ufak gelincik c;ic;egi tohumu ve New York'taki ytiz bir kath ·Empir
re Stade binas1 da mikroskopla ancak gortilebilecek bir 'bakteri kadar 
olurdu. (G. Gamow, 1., 2, 3 .. . sonsuz 232) 

Gtine§in c;ap1, diinyarmzm c;apmm 108 mislidir. Alaru da diinya
rmzmkinin 11.880 katld1r. Hacmi, yer hacminin 1.297.000 katld1r. Kiit: 
lesi ise dlinyarmzm 332.000 kat1d1r. Giine§in c;ekim glicii, yer c;ekimi· 
nin 27 kat1d1r. Saatta 100 kilometre h1zla giden bir tren ancak 5 yil
da gtine§in c;evresini dola§abilir (Sezai Hazer, Astronomi, ·65). 

Giine§ alev halinde patlayan gaz kiimelerinden meydana gelmi§ 
olup, kiire §eklindedir. <;ap1 1,3 milyon kilometredir. Ylizeyindeki Sl
cakhk derecesi 5500 santigratt1r. Giine§in yiizeyindeki patlamalarda 
meydana gelen lavlarm ytiksekligi 5000 metreye ula§Ir. Fezada mey
dana gelen bu lav kiimelerinin enerji miktan, metrekareye .167x400 
bey;gir giictinde bir kuvvet sac;maktad1r. Bu 1s1dan, yeryiiziine aneak 
2 milyonda 'biri ula§Ir. Giine§in fezam1zda dola§an Jlldizlardan birlsi 
oldugu kabul edilmektedir. Fezarmzda giine§ten kat kat daha biiyiik 
y1ld1zlar mevcuddur. Gtine§in yiizeyinde, §iddetli kas1rgalarm ve flr
tmalarm bulundugu sarulmaktad1r. ilim adamlanru hayrete du§iiren 
problemlerden biri de, milyonlarca seneden beri bu kadar enerji sar
feden ve 1s1 veren giine§in ISISlrun henii2: bitme~ olmas1d1r. ~ayet 
hHginlerin dedigi gibi gtine§in harareti, ic;inde meydana gelen yan
malann neticesi ise, as1rlardan beri yanan giine§ neden yak1c1 mad
desini tiiketememi§tir? ~iiphesiz ki; giine§te cereyan eden yanma §ek
li, bizim bildigimiz ve ah§ageldigimiz yanmalara benzemez. Yoksa, 
ilim otoritelerinin de. kabul ettigi gibi (60.000 seneden beri) var olan 
giine§in yamp bitmesi ve sonmesi gerekirdi. Baz1 bilginlere gore; fe
zadaki ate§ verici cisimlerin, gune§ yiizeyine c;arparak alev vermesi 
neticesinde yeniden yanmalar meydana gelmektedir. i§te l§lk sac;a-
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rak kaybettigi yanma enerji.Sini ooylece te'min etmektedir. Grini~ ra
sathanesi mudurii Thomas Golt diyor ki : <<23 ~ubat 1956 da gune§te 
meydana ·gelen patlama, 1 milyon hidrojen ·oombasmm patlamasm
dan dogacak bir enerjiye denkti. Bu patlama sonucu f1rlayan par~a
lar, §Ualar yoluyla ta dunyam1za kadar ula§ml§tlr.>> Thomas Golt de
vam ediyor: «Gune§ten yeryuziine gelen §Ualarda meydana gelen bu
yiik artl§, Grini~ saat1yla iki saat boyu devam etmi§ti. Yeryiiziine 
ula§an bu ~ok fazla l:§lk artl§l; tarihte meydana gelen en buyiik kev
ni '§Ualann birisi olarak ka:bul edilmektedir.>> Doktorun anlatt1gma 

· g()re; patlamalarm meydana geldigi mmtlkamn yuzol~umu, yeryu
zunden birka~ kat fazlahktad1r. Patlamalar esnasmda meydana gelen 
enerjinin §iddeti, insan aklmm alamayaca~ derecede fazla idi. Rasat
hanenin mekanik aletleri sayesinde kaydedebildigi bu kevni '§Ualarm 
artl§l esnasmda yeryuziindeki, butun varhklarm hissettigi de bir va
kiadir. 

Bu patlamalar esnasmda ineydana gelen l§Iklar, gayet uzun ve 
yiiksek derecede idi. Hertz §Ualarmdan daha fazla oldugu apa:§ikar go
riiluyordu. ~ualann uzunlugu bir i ~santimetre ile bir metre anismda 
degi§mekteydi. Bu patlamlardan sonra gune§ten kopan par~alann et
rafa firlad1g1 da g()rulmu§tu. Gune§te meydana .gelen patlamadan tam 
yirmi saat sonra yeryiizunde en buyuk magnetik sarsmtl oldu. 

1956 y1hmn 1'3 Martmda Amerikan Hava Kuvvetleri Ara§tlrma 
Merkezi'ne bagh rasathaneden yap1lan yaymlara gore, bu tarihte gu
ne§in dl:§ yuzeyinde buyiik bir patlama meydana gelmi§tir. (Alagnog
raf, giine§iri dl§ yuzeyinde meydana gelen 1s1 ve ate§ §Ulelerini kay
detmeye yarayan bir cihazd1r.) Alagnograf filmlerinden anla§1ld1~na 
gore; o gun meydana. gelen patlamarun kuvveti, bir anda yiiz milyon 
hidrojen bombasmm patlat1lmas1 esnasmda sa~acag1 enerjiye sahipti. 
Tokyo'da elli astronomi bHgini ve jeoloji alimi, giine"§in sa~t1g1 kevni 
§Ualar mevzuunda birifing yaparak baz1 incelemeleri efkar-1 umumi
yeye a·~1klami§lard1r.>> (Allah ve Modern ilim, 40) 

i§te henijz esran bilinmeyen ve sadece tahminlerle SOZU edllen §U 

gune§, halen bugun bile Hindistan'da Mecusilerin ilah olarak kabul 
ettigi 1gune§, sadece l§lk ve lSlmlZlll kaynag1 Olarak degil, hayatlffilZlll 
ve kainat nizammm mihverf durumunda bulunan gun~, her gun mey
dana gelen ilmi incelemeler sayesinde zihinleri biraz daha hayrete 
sevkeden gune§, zirvesine ula§an ilmin atom ~agmda bile kunhune 
vak1f olmad1g1 giine§, normal yanmas1 esnasmda ag1rhgmdan saatte 
be§ . mil yon ton kay bed en ve her an yeniden aym ag1rh~ te'min edip 
enerji sa~an gune§, Allah'm varhgma bir delil degil de nedir? Evet 
butiin bunlar, semam1zda seyreden milyonlarca Jildizlar arasmda bir 
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seyyare olan gune§i yoktan var edici bir zatm varh~na delalet etmez 
mi? Daha fezada hacmi gline§ten kat kat buyUk, sur'ati ondan c;ok 
daha fazla ve I§Igi ~ok daha parlak olan yildizlar bulunmaktadir. BU.
tun bunlar, Alllih'm varhgma §ehadet etmez mi? 

· Gune§in ylizeyi ~ok parlak oldugundan bir fikir serdedebilmek 
i~in ~ok zahmet ~ekeriz. Buna sebe'p de ba§ta etrafm1 bizim atmosfer 
tabakarmza benzer §eylerin sarm1~ olmasidir. Bunlar dart tabakaya 
aynhr. 

a) l§tktan kure: Parlakh~m ariladigimiz gune§ kursu bu ki
simdir. Gune§ lekesi denilen · siy)i.h noktalar da bu kiSimda bulunur. 
Lekeleri biz, gune§e nisbetle siyah goruyoruz. Hadd-i zatmda lekelerin 
bile parlakhg1 dolunaydan 4.000 defa fazladir. Bu lekelerin gorlinduk
ten birka~ gun sonra kaybolanlan bulundugu gibi; uzun muddet de
vam edenleri de vardlr. 

b) Tersine ~eviren tabaka : l§Iktan kurenin ustunde sekiz yuz . 
kilometrelik kism1 i§gal eder. l§Iktan kure k1smmdan gelen l§Ik huz
meleri bu k1s1mda kmhr. Gune§in bu tabakasmda, gaz ve buhar ha
linde sodyum, magnezyum, aluminyum, demir, nikel, bak1r gibi me
tallerle oksijen gibi ametaller bulundugu spektroskoplarla anla§Il
rm§tlr. 

c) Renk kure ·: 15.000 kilometrelik yer tutan bu k1smmm en bu
yuk ozelligi gorUlen patlamalardlr. 

d) Ta~ tabaka: Giine§ etrafmda bir hale gibidir. Belirli bir SI
mn yoktur. Gune§ de diinyam1z gibi kendi ekseni etrafmda doner ve 
bu donii§U. 25,5 gunde tamainlar (J. Gamow, Kainatm Yaratlll§I, 305). 
Ba:k1mz Rabb1rnm azametine ki, gune§teki lekelerin yeryuzundeki ha
yata ne 'buyuk te'sirleri oluyor. Gune§ lekelerinin elektriki te'siriyle 
yer atmosferinde iyonize tabaka meydana gelir. Bu tabaka, radyo dal
galarmm aksetmesini ve dunyamn her tarafu~a yay1lmasmi _te'min 
eder. Gline§imizin yuzeyinden bir dakikada ~1kan enerji mikta:i"l, ast-

. ronomi ilminin verileriyle §U §ekilde hesaplanmi§tlr. 4x(l49,5x102)x 
· 1010x 1,94 : 0,7xl025 kalori bundan sonra gune§in 1 santimetre karelik 
yuzeyinden f1§k1ran enerji miktan 90.000 kaloFidir. Gune§ enerjisi
nin kaynag1 hakkmda G. Gamow diyor ki: 

«Bugunku bilgimize gore gune§, radyasyonu i~in laz1m gelen ener
jiyi cevherlerinin atomik tertip tarzlanm degi§tirmesiyle te'min et
mekte olup, hafif elemanlar birle§mekle agirhgmi hasil ediyor. Ve bu 
suretle buyuk kutlesinde es·ash bir degi§iklik olmaksizm, kimyasal ter
kibi mutemadi Surette degi§IDi§ oluyor. KU.tleleri, gune§ kutlesinin 
aym olan ana seri yildizlarm hepsinin gune§ kadar radyasyon ne§ret
tiklerini biliyoruz. Bu da bize gune§ kutlesindeki bir yildizm radyas
yon miktanm obur ana-seri Jlldizi halinde kaldik~a pek az degi§tire-
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bilecegini gosteriyor. Eger boyle ise gezegenlerin s1eakhklan da pek az 
degi§iklige ma'ruz kahyor demektir. Merih, giine§ten ald1g1 1s1yla ISm
dig! . pek eski devirlerden beri bugiinkii dii'§iik slCakllgu:u muhafaza 
ettigi gibi, Ziihre de giine§imiz hafif elemanlar deposu tiikenip biizii
lerek daha kiigiik «beyaz ciice )) haline geginceye kadar bugiinkii ISISI
ru muhafaza edecektir. Eger bu boyle ise hayatm gezegen serisi bo
yunca ilerlemesi bir hayalden ibi'iret olur. Arz, bir hayat gezegeniclir. 
<;iinkii giine§e nazaran en uygun uzakhktad1r; o halde yeryiiziinde 
bildigimiz neviden hayatm -tekamiilii ic;in yiiz milyonlarca ylla lu
zum gosteren hayatm- Merih h;in gegmi§ olmasm1 ve Ziihre'de istik
balde tiireyecegini dii§iinmemize sebep kalmaz, giinkii bu gezegenler 
giine§e nazaran hayat bak1mmdan uygun olmayan uzakllklarda bu-
1 unmaktad1rlar.)) 

Sir James Jeans ise diyor ki : 
«Dahas1 var; biraz sonra gorecegimiz genel astronomik mu'talara 

gore giine§ 3.000 milyon seneden, yani, arzm dogum tarihinden beri 
ayru h1zla radyasyon ne§retmektedir. 

Gi_ine§ radyasyonu; giine§ igin enerji kayb1 oldugu a§ikar olmasi
na ve 'enerjinin korunma prensibinin de enerjinin yoktan var olama
yacagmi kabul etmesine gore, bu kadar uzun zamandan beri miithi§ 
bir enerji sarfl ic;in elbette bir kaynak aramak icabeder. Boyle bir kay
nak nerededir? 

Giine§in bugiinkii radyasyonuna bakarak diyebiliriz ki; bu ener
ji, giine:§ dl§mda bir istasyondan te'min edilse. bu istasyonun saniye
de bin milyon, milyon tonlarla Hade edilen bir miktarda komiir yak
masi icabederdi. Tabii bOyle bir istasyon mevcud degildir. BO:§ bir ok
yanustaki bir gemi gibi seyreden giine§, sarfettigi enerji igin kendi ya
giyla kavurulmaya mecburdur. Giine§i, komiiriinii kendi ta§1yan bir 
cisim ve sarfettigi l'§lk ve 1s1 enerjisinin bu komiirden has1l oldugunu 
farz etmi§ olsak, bu komiiriin birkac; bin senede kiil ve curufa ink1lab 
etmesi icabederdi. 

ilim tarihinde, giine§ enerjisine di§arda bir kaynak arayan, bir 
tek dii§iince goriiyoruz. H1z1 birdenbire kesilen bir mermi kinetik ener
jisinin, 1s1 enerjisine ink1lab ettigini biliyoruz. Astronomide buna ben
zer bir misal ararsak o da §ahaplard1r; §ahaplar da dl§andan arz at
mosferine di.i§en ve mermilere benzeyen cisimlerdir. 

Mekan iginde seyreden boyle bir cisim, arza yakla§Irken h1z1 git
tikge artmakta ise de arz atmosferine girince, hava direnci yiizii;nden 
h1z1 kesiieceginden dolay1 hareket enerjisi yaval? yava§ lSI enerjisine 
ink1lab eder. 

§ahap, 1sma ISma sonunda enkondesan hale gir~rek I§Ik ne§re-
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der. Bundan sonra kendi lSlSiyla buhar haline g~erek gozden kaybo
lup geride parlak bir gaz izinden ba§ka bir hat1ra 'b1rakmaz. ~ahap 
enei'jisinin orijinal hareket enerjisi ~1k ve 1s1ya , kalbedilmi§ olur. Biz 
onu bu I§Ikla goriiriiz, o da bu 1s1 ile buhar haline g~er. 

1849 Yihnda Robert Mayer, giine§in ra~yasyon yoluyla ne§retmek
te oldugu enerjisinin, ona miitemadi surette dii§mekte olan §ahaplar 
veya benzer cisimlerle te'min edilmi'§ ol:mas1 ihtimalini bildirmi§ti. 
Bunlar giine§ atmosferine girerken .h1zlan kesiliyor ve hareket enerji
leri 1s1ya inkllab ediyor. Gerc;i §ahaplar ve benzer cisimlerin giine§e 
miitemadi bir surette dii§tiikleri tabii iseler de bunlann verebilecek
leri enerji, giine§in ne§rettigi enerji kar§ISmda, ihmal edilecek dere
cede kiic;iiktiir; boylece cisimlerin ag1rhklar toplam1 arz ag1rhgma e~it 
oldugu takdirde bile, bunun giine§ radyasyonunun ancak bir as1rllk 
miktarma kafi 'gelebilecegi basit bir hesapla anla§Ilabilir. Bu hipotez 
kabul edildigi takdirde giine§ ag1rhgmm, 30 milyon senelik radyasyo
nu te'min eden §ahaplar yiiziinden iki katma <;1kmas1 icabeder. 

50 beygir giiciindeki bir projektoriin ne§rettigi radyasyon, ev
velce hesabettigimiz gibi, bir as1rda 1,5 gram kadar bir kiitle ta§Ir. 
Giine§in her santimetre karesi 8,10 beygir giiciiyle c;ah§an bir projek
tore benzetilirse, giin~in her santimetre karesinde bir as1rda 114 gram 
kadar maddenin eksilecegini hesaplayabiliriz. Gerc;i bu kadar ag1rhk 
kayb1, .bir baki§ta az goriiniirse de bunu giine§in biitiin yiiziiyle c;arp
makla bil.yiik bir miktara vannz. Bu hesaba gore giine§, her saniye 
4 milyon ton, yahut dakikada 250 milyon ton kadar kaybetmektedir. 
K1yasla soylemek istersek Niyagara §elalesinin ta§ldlgl su miktannm 
650 katl kadard1r. Eger giine§ 3000 milyon seneden, yahut arzm var 
oldugu tarihten beri bu h1zda radyasyon ne§rediyorsa bu miiddet zar
fmda kaybetmi§ oldugu kiitle 400.000 milyon, milyon, milyon ton ola
cak ki, bu da toplam kiitlesinin be§ binde biri kadard1r. 

Radyoaktif atomlann kendi kendine parc;alanmalan esnasmda, 
maddenin radyasyona inkllab ettigini biliyoruz. Bu olaYin yeryiiziin
de g()rdiigumiiz en canh misali, uranyumun kur§una donii§mesidir; 
'burada toplam kiitlenin dort binde bir kadan radyasyona inkllab et
mektedir. Bu halde giine§, aslmda uranyumdan yaratllmi§ olsayd1, 
maddesinin bu kadar kesrini radyasyon §eklinde ne§redecek ve bu da, 
bugiinkii §iddetinde, rgiine§ radyasyonu ancak 4.000 milyon sene ida
me edecekti. Gerc;i kendi kendine radyoaktif parc;alanma, giine§in yay
digl enerjinin epey bir kiSmmi has1l ederse de bunu giine§ enerjisinin 
bilfiil kaynag1 olarak dii§iinmeye sebep yoktur. Boyle olsayd1, bugiin
kii 'giine§in, uranyum parc;alanma mahsullerinden ibaret olmas1 ica
bederdi; halbuki bunun 'bOyle olmad1gma eminiz. Kaldi ki, giine§in 
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radyasyon problemi tecrid edilmi§ bir problem olmay1p, belki yildiz
lar radyasyonuna ait olan geni§ ve genel bir problemin ki.i~i.ik bir par
~asidir. Y1ldlzlann ~ogu gi.ine§e nazaran daha yi.iksek enerji ne§reder
ler; o halde gi.ine§ i~in kati bir enerji kaynag1 olan bir §ey, y1ld1zlar i~in 
kifayetli olmayabilir. Biraz sonra _gorecegimiz ve~hile radyoaktivite, 
y1ldiz enerji kaynag1 i~in tam bir ~ozi.im veremez. 

l'§Igm muhtelif dalga uzunluklan, yatay eksen i.izerindeki nokta
larla gosterilir. Bu dalga uzunluklan, santimetrenin yi.iz milyonda bi
rine e§it olan ve bir Angstrom ad1 verilen bir birimle ol~i.ili.ir. Egrinin 
yi.iksekligi de bu noktaya, yani bu dalga uzunluguna kar§lllk radyas
yon bollugunu verir. 

Y1ldizlann sicakhgml ta'yin i~in kullamlan iki metod, bu egrile
ri gozden ge~irmekle kolayca anla§llabilir. 6000 dereceye ait olan eg
rinin en yi.iksek noktas1 4800 Angstromluk dalga uzunluguna kar§I 
gelmekte olduguna gbre, 4800 Angstrom dalga uzunlugundaki I§Ik her
hangi bir yildiz tayfmda en ~ok bulunuyorsa y1ld1z yi.izeyinin sicakh
gl 6000 derecedir. 

Bu metodlardan herhangi biri, gi.ine§ yi.izi.i s1cakhgmm 6000 mut
lak derece civannda veya biraz daha a:§ag1 oldugi.mu gosteriyorsa da 
yine ark Iambasma nazaran 2000 derece s1caktlr. Arza gi.ine§ten ge
len l§lk ve 1smm toplam miktan gi.ine§ radyasyonunun, tam degilse 
de pek yakla§Ik olarak bu s1cakhktaki tam radyatori.in ne§rettigi rad
yasyona benzer (James Jeans, a.g.e., 174). 

Materyal kainatm solit cevherini mi.itemadi surette inhiUtl ede
rek elle tutulamayan radyasyona inkilab ettigini gori.iri.iz. Gi.ine§ di.in, 
bugi.ine nazaran i.i~ yi.iz milyar ton daha ag1rd1; 24 saathk bu ag1rhk 
fark1 mekan i~inde radyasyon halinde inti§ar ediyor. Ve radyasyonun 
mekan i~indeki seyahati zaman sonuna kadar devam edecektir. Bu 
radyasyonun bir grammdan az miktan, bi.iyi.ik bir gemiyi Atlas Ok
yanusunu ge~irmeye k~fi gelecegi gibi yanm kilosu bi.iti.in ingiltere 
halkmm on be§ gi.inli.ik - 1smma, aydmlanma, fabrika, tren, vapur
lar vesaire i~in Iaz1m gelen- enerjisini te'min edebilir. (Akif Nuri, Ka
inat Muammas1, 60-72) 

Diinyamiz 

Bizim en fazla tamdig1m1z · ve i.izerinde en ~ok laf ettigimiz bir 
seyyare alan di.inyam1z, gi.ine§ten koptuktan sonra bir tak1m gazlar
dan miite§ekkil bir tabakanm sard1g1 seyyal bir ki.ire bi~iminde teka
si.if etmi§, bir mihver etra:fmda toplanmi§tlr. Bu toplanma esnasmda 
madenler; granitler ve oksit bile§ikleri gibi hafif maddeler i.ist k1sma 
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~lkml§, demir ve benzeri ag1r madde bile~imleri ise merkeze dogru alt 
k1s1mlarda toplanml§tlr. En iist k1s1mda da, ta§larm ayn§masmdan 
meydana gelen toprak tabakas1 yer alml§tlr. Bu tekasiif devresini so
guma merhalesi ta'kibeder. Yiizeyde 1s1 miktan 1200 santigrat · dere
ceye ·dii§iince kayalarm olu§umu ba§lar. Bu miktar, kayalann olu~u
mu i~in en az derecedir. Artlk yeryiiziiniin kabuk k1sm1 da yava~ ya
va§ donmaya ba§lar. Kabuk k1smmm iistiinde su kabarc1klan toplan
IDI§tl. Onun da iistiinde atmosferi te§kil edecek olan gaz kiitleleri bu
lunuyordu. · 

naha sonra i~ tabakalardaki ~okuntiiler ve hareket, yerin yiize
yindeki yiikseltileri (daglan) , ~okiintiiler golleri, denizleri, okyanus
lan meydana getirdi. 

Yap1lan ara§tlrmalardan yerin dibine, merkezine dogru gidildik~e 
her kilometrede 30 co lik bir 1s1 artl§lmn bulundugu goriildii. Yani 
diinyam1zdan iir; bu~uk kilometrelik derinlige ula§tlg1m1zda suyun kay
nama noktasma varml§ oluruz. 

50 kilometrelik derinlige indiginizde 'biitiin kayalarm erime nok
tasma ula~1rs1ruz. Netice-i kelam : Diinyam1zm kiitlesi; kurak bir ka
bugun iist k1sm1m sard1g1 ate§ denizlerinden, lavlardan meydana gel
mi'§tir. Bu ate§ denizi, iistiindeki yiiksek basmr;h kayalardan dolay1 
yiiz k1smma dogru akmamaktadtr. Zira yiizeyden dibe dogru 15 mil
lik bir derinlige inildiginde bu basm~, biitiin kayalan ezmeye kafi ge
lecek miktardad1r. Yerin yiizeyinde ufak bir yank oluverse, basm~ ol
madigmdan buharlar di§anya dogru f1rlarlar. i§te bundan volkanlar, 
fl§klran yanar daglar meydan gelir. 

Arzm ya§l: 

Arzm Ya§lm tahmin hususunda ilk Hmi ad1m 1715 y1lmda maruf 
astronom Halley tarafmdan atilml§tlr. Her giin nehirler denizlere be
lirli miktarda su ta§Irken bu eriyikte bulunan az miktardaki tuzu da 
birlikte ta§Irlar. Ger~i buharla§an su, tekrar nehirlere iade edilirse de 
tuz tebahhur edemez. Bunun neticesi olarak okyanuslardaki tuz mik
tan gittik~e artar; deniz suyunun bugiinkii tuz yiizdesi evvelki giin
dekinden biraz fazlad1r. ~u halde, okyanuslarm bugiinkii tuzlulugu
nun tuzun birikmesi ir;in ge~en zamamn tahmini hususunda iyi bir 
alet olabilecegini dii§iinen Halley, biraz da iyimser bir iddia ile «Bu 
suretle biitiin §eylerin miiddetini tahmin ir;in bir arguman elde et
mi§ oluyoruz», demi§ti. 

Jeolojik saat. - Yagmurlarm siiriiklemi§ oldugu birikintiler bi
ze daha degerli bilgiler verir. Seneler ge~tikr;e arzm yiizii tesviye edil-
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mektedir. Ge\!en sene tepelerde ve dag tepelerinde yer almi§ olan top
rak, '§imdi yagmurlarla c;amurlu nehirlerin diplerine ta§Inmi§ olup bu
ralardan · da denizlere ta§mmaktadir. Acaba. ingiltere 'buna ne kadar 
miiddet ic;in dayan~;~.bilir ve bu i§lem ne zamandan beri devam edegel
mektedir? Hepimiz, omriimiiz ic;inde deniz kiyilanmn bir kismrmn de
nize siiriiklendigini, baz1 kiSimlarmm denize dogru yUriidiigiinii bili
riz. Needle'lar gibi gaze batan kara parc;alan, W1ght adasmm giiney 
klylSlllill biiyiik bir parc;asmm gOzlerimiz oniinde g~mekte oldugunu 
bildirir. Jeologlar bu gibi i§lemlerin hlzlanna bakarak birikintilerin 
jeolojik tabakalarda mii§ahede edilen kalmllg1 has1I etmek iizere ge
c;irecegi zaman arahgm1 tahmin edebilirler. 

Bu kalmhklar pek biiyiiktiir. Prof. Arthur Holmes mii§ahede edi
len maksimum kalmhklan §U suretle ver~yor : 

Kainozik devir (Modern hayat) 
Mesozoik devir (Orta hayat) 
Paleozik devir (Es~i hayat) 
Pre-kampriyum devir (Daha evvelki 
hayat, ilk hayat, hayatm fecri) 

Toplam 

21.950 metre 
23.300 )) 
55.500 )) 

54.000 )) 

154.750 )) 

Jeolojik zamam tahmiJ?. hususunda kullamlan bu metoda ccJeolo
jik kum saati» ad1 verilmektedir. ~imdiye kadar ne kadar kum akmi§ 
oldugunu ve kumun ne h1zla aktigm1 gorerek, saattaki kumun ne za
mandan beri akmakta oldugunu hesabedebiliyoruz. Kum saatlarmm 
ba§hca kusuru olan kumun sabit hlzla akmamasl keyfiyeti, bu meta
dun biiyiik kusurudur. Jeolojik metodlar, arz ya§mm yiiz milyonlarca 
senelerle ifade edilebilecegini gostermeye kati olup bu ya§ hakkmda 
daha ciddi ve belirli tahminler ic;in fizik ve astronominin te'min ede
cegi daha ciddi metodlara ba§ vurmak icabeder. Radyoaktif atomlar 
da, miikemmel kum saatlan yerine ge<;mektedir. Qiinkii bunlarm hiz
lan, bugiinkii bilgimize gore devirden devire kll kadar dahi inhirat et
memektedir. 

Radyoaktif Saat 

. 1 gramhk uranyum parc;alanarak, uzun bir miiddet sonra, 0,865 
gram kur§un ve 0,135 gram helyuma ink1lab eder. 

~u halde arzm ya§ml bulmak ic;in az1c1k uranyum, miikemmel 'bir 
saat gibi kullamlabilir. Te§ekkiil etmi'§ kur'§un miktanyla el'an mev
cud olan uranyum miktanm olc;mekle mesele halledilmi§ olur. Arz ka
tlla§tlgi zaman birc;ok uranyum par\!alan kayalarda hapsedilmi§ti, bu 
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pan;alar ~imdi arzm y~m1 bulmak hususunda kullamlabiliyor. Uran
yumla birlikte rastlanan kur§unun hepsine radyoaktif par\!alanma yii
ziinden te§ekkiil etmi§ olan kur§un gibi bakmaya da hakkiilllz yok. 
Fakat bereket versin ki, uranyumun par~alanmas1yla te§ekkiil etmi§ 
olari kUT§Un, adi kUT§Undan biraz farkhd1r; adi kUf§Unun atom aglr
llgl 207 oldugu halde, bu kur§unun atom ag1rllg1 206 d1r. Binaenaleyh 
bir radyoaktif mineral niimunesi iizerinde yap1lan kimyasal analiz, 
bunda ne kadar adi kur§un ve ne kadar da radyoaktif art1g1 kur§un 
bulundugunu bize bildirebilir. Bu nevi kur§Un miktanyla mevcud olan 
uranyum miktan arasmdaki orantl, bizi par9alanma i§leminin ba§lan
gicma kadar gotiirebilir. 

Genel olarak aym jeolojik tabakalardan alman kaya niimuneleri, 
aym hikayeyi soylemekte olup, bu tabakalann birikmesinden beri ge
~en sene say1~m1 bize verebilir. Radyoaktif saata gore arzm ya§I §OY
ledir : 

1 - Radyoaktif kayalar¢laki kur§un - Uranyum oramndan (1.750 
milyon seneden fazla) . 

2 - Uranyum ve aktino - Uranyumun izafi bollugundan (3.400 
milyon seneden az) . 

3 - Kur§un izotoplan izafi bollugundan (5.300 milyon seneden 
az). 

4 - igneous kayalarm kuqun mevcudundan (300 milyon St!ne-
den az). 

Giine§ sisteminin y~1 ise '§byledir : 

1 - Utaridin yoriingesinden bin ile on bin milyon sene. 
2 - Aym yoriingesinden takriben 4000 milyon sene. 

Meteorik ta§larm radyoaktiviteleri de 'bizim i<;in bir saat te'min 
edebilir. Bir<;ok ta§lar iizerinde kimyasal ve radyoaktif analizleri ya
pan Paneth ve arkada§lan, 110 milyon seneyle 7000 milyon sene ara
smda ya§ tahmininde bulunmu§lardlr. Bu son s1mfa giren meteoritle
rin giine§ sistemi i<;inde has1l olduklarma emin olsayd1k, giine§ siste
mini te§kil eden madde i<;in en a§ag1 7000 milyon seneyi kabule mec
bur olurduk. Bu muhtelif rakamlar bir gezegen olarak arzm ve yeryii
ziindeki maddenin ya§lanm tam olarak tahmine yaramazsa da bun
larm bin milyon senelerle ol<;iilebilecegini g0stermektedir. Fikirlerimi
zi yuvarlak bir rakam iizerinde tesbit etmek istersek arz i<;in ya§ ola
rak ii<; bin milyon seneyi se<;mek 'belki dogru olur; arza ait maddenin, 
arzm te§ekkiiliinden daha evvel var oldugu tabiidir. 

Tefsir , C. VIII F . 263 
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Arzm ~ekli 

Dtinya yuvarlaktlr, ancak tam ktire bi<;:iminde degil, elips ~eklin
dedir. Ekvator bolgesi §i§kince, kutuplar ise bas1ktlr. Bu bas1kllk cra
m 1/297 dir. Yer ktirenin boyutlan a§agidaki §ekildedir. 

EkvatQr c;evresi 40.076.594 metre 
Meridyen c;evresi 40.009.152 )) 

Ekvator yan c;ap1 6.378.388 )) 

Kutuplar yan c;ap1 6.356.912 )) 

Yerin yiizolc;timti 51.011.000 km2 

Yerin hacmi 1.083.320.()00 m3 

Diinyarmz iki c;e§it hareket eder : 
a) Kendi mihveri etrafmda 24 saatte bir donti§ yapar. Gece ile 

gtindtiz, bu hareketin neticesidir. Boylece dtinyam1z saatta 1666 kilo
metre h1zla donerek kendi mihveri etrafmda gtinde 40.000 kilometre
lik yol allr. Yerin bu donti§ti ~iroskobun ic'ad1yla kat'iyyet halini al
mi§tlr. 

'b) Gtine§in etrafmdaki hareket.ini ise bir senede tamamlar. Ar
zlmiz, giine§ etrafmda donerken tam yuvarlak degil elips §eklinde bir 
yortinge ta'kip eder ve bu esnadaki ortalama h1Z1 saniyede 30 kilomet
redir. Bunun sonucu olarak yeryiiztintin muhtelif noktalannda gece 
ile gtindtiz uzunlugu degi§ir ve mevsimler meydana gelir. Dtinyanm, 
ekvator dtizlemi ile gtin~in etrafmdaki · hareketinde ta'ki'b ettigi yo
runge dtizlemi arasmda 23 derece 27 dakikallk bir fark vard1r. Aym 
zamanda yerin ekseni de dik degil, 66 derece 33 dakika egiktir. Arzm 
ktitlesi 6 milyar milyon, milyon tondur. 

1Bunun rakamla ifadesi §oyledir. 6 x 1021 ton. (James Jeans, Etrafi
mizdaki Kainat, 46). Bu saYl 6 rakammm online 21 tane s1f1r koy
makla degerlendirilir. 

$imdi dti§tintin §U Yaratlcmm azametini ki, bu 6 milyar, milyon, 
milyon ton ag1rllgmdaki bize gore mtithi§ bir rakam1, kainatm geni§
ligine gore ancak mikroskopla gortilebilecek kadar kiic;tictik bir deger 
ifade eden dtinyarmzl bunca daglan, ta§lan, dereleri, tepelerlyle sani
yede 30 kilometre gibi ba§ dondtirticti bir h1zla dondtirtiyor. $imdi he
saba koyulsun bakallm matematikc;;iler bu kocaman ktireyi degil don
dtirmek yerinden k1m1ldatmak ic;in ne kadar enerji gerekir? Kac; ton 
komtir yakmally1z? .. Gtine§, dtinyam1zdan 1.400 000 defa daha btiyiik. 
Ag1rllgma ne dersiniz? Tam 332.000 dtinya ag1rllgmda, k1saca 2x1027 

ton. Andromedea M 31 nebulasmm ag1rllg1 ise, sadece 3,5 milyar gti
ne§ ktitlesi kadard1r. Buyurun varllgma deli!. Hala m1 inkar? Hala m1 
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ilhad? ... §imdi bir de Allah'm Kelam1'ndan okuyallm dtinyay1 : 
«Gece de onlar i~in bir ayettir. Biz ondan gtindtizti s1ymp ~Ika

nnz. Bir de bakarlar ki karanllga girmi§lerdir onlar.>> (Yasin, 37) 
ceO geceyi gtindtiztin tisttine btirtiytip orttiyor. Gtindtizti d~ gece

nin tisttine getirip sanyor.» (Ztimer, 5) 
Bu iki ayet bize a~1k~a dtinyamn yuvarlakl1gm1 ifade etmektedir. 

~cak bu ifade gayet i'cazlldlr. 'Birinci ayetteki ccsiymp \!lkarmakn ifa. 
desi, Arap dilinde yuvarlak bir §eyden <;:Ikarmak manasma gelen ccselh» 
kelimesiyle anlatllml§tlr. ikinci ayetteki cctekvirn kelimesi ise, saraha
ten bu manay1 ifade eder. Bir de efendimizin §U hadisini sadet harici 
olarak zikredelim. «'ihtilat-i metali dolayisiyla dtinyada ezans1z bir an 
yoktur.» §imdi dti§tintin her an ezan okunulan bir dtinyay1. 

<~Sen daglan gortir, onlan yerinde durur samrsm. Halbuki o~ar 
bulut ·ge~er gibi ge~er gider. Bu, her §eyi sapasaglam yapan Allah'm 
san'at1d1r.n (Neml, 88) 

Buyurun, saniyede 30 kilometrelik ba§ dondtirticti h1zla ko§al!
dtinyamizm donti§tintin ilahi kelamla tasdikini gortin. 

Bir de atmosferimizin durumunu ogrenelim gerc;:ek hayat kita-
bmdan. 

crAllah; kimi hidayete erdirmek isterse; onun kalbini islam'a a~ar. 
Kimi de sapt1rmak isterse; onu da gage ytikseliyormu§ gibi kalbini da
raltir, .s1kar. Allah; iman etmeyenlerin tisttine, i§te boylece murdarllk 
r;okertir.» (En'am, 125) 

'Bilindigi gibi yer t;ekiminin te'siriyle hava ktir.esi, dtinya
nm tisttinde bir basm<; yapar, havamn basmc1 yakla§Ik olarak 
6 000 000 000 000 000 tondur. Deniz ytizeyinde hava basmc1 1033 gram
dir. Solunumun hayat1m1z balnmmdan ne kadar onem ta§1d1g1 bilin
mektedir. 

Dtinyam1zm tam ktire bir;iminde olmay1p kutuplann biraz bas1k, 
ekvatorun da geni§ oldug·unu biliyoruz. Daha once ogrendigimiz gibi 
kendi mihveri etrafmda donen cismin bas1kllg1 gittik<;e artar. i§te ki
tab-1 mtibinin a<;1klamas1 : (( Goremediler mi biz arza geliyor, onu et
rafmdan eksiltip duruyoruz.n (Ra'd, 41) 

ccBunda.n sonra da yeri vay1p db§ecli.n (Nazlat, 30) Bu ayette ccya-

YlP do§edi» ifadesi, •, (3>-.J ) kelimesiyle belirtilmi§tir. ( (3>-.J ) Arap 
dilinde ccdeve kU§U yumurtasman denir. Bilindigi gibi cl iinyamlz da 
tam ktire bi<;iminde degil, yumurta §eklinde, ekvator §i§kince kutup
lar bas1kc;adlr. Daha at;Ik §ekilde Gevirecek olursak §Oyle dememiz ge
rekir : Bundan sonra da yeri bir deve ku§u yumurtas1 haline getirdi. 
Ayru kelimeyi bir Turk alimi alan Mustafa bin 9emseddin Karahisari 
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§oyle a\!Ikhyor : Dahy : Bir nesn~yi yay1p do§emektir. Ayet de aym 
manadadir. Deve kU§Unun yumurtladigl yere de madhaa denirdi. 
(Hasan Basri tC;antay, Kur'an-1 Hakim ve Meal-i Kerim, 1143), (Akif 
Nuri, Kainat Muammas1, 72-80) 

Yildizlar Alemi 

l§Ik, diinyam1zm 9evresini bir saniye zarfmda 7,5 defa done bile-
' cek hlza sahibtir. l§Ik, Saniyede 300.000 km. hizla hareket ettigine go-

re 1 dakika 60 saniye, 1 saat 60 dakika, 1 gUn 24 saat, 30 giin 1 ay, 12 
ay 1 sene olduguna gore, I§Igm bir senede alacag1 yolu bulmak miim
ktindtir. l§Ig,.n 1 y1l i9erisinde ald1g1 yol a§agi yukan 9.460.800.000.000 
km. dir. (Fen Ansiklopedisi, 37, Arkm Kitabevi). 

f}imdi Hz. Omer'in Kudiis'ii fethettigi s1ralarda ana kaynagmdan 
\!Iklp da bize hentiz I§Ig,. ula§amami§ olan ylld1zlarm mevcudiyetini 
soylersek bir\!ok ki§i bize inanmayacaktir. Ama biz de onlara, kaina
tlmizda 'be§ ytiz milyon l§Ik senesi uzaklardaki cisimlerln varllg,.m ha
tlrlatmak isteriz. 

Yildizlann uzakhg1 hususunda bize rehber yine parallaks meto
dudur. Ancak daha once gorqiigumiiz taban artlk bu uzakllklar kar
§Ismda kafi gelmeyecektir. Zira arzm giine§ etrafmdaki yoriingesi
nin btittin gap1 olan tit; yiiz milyon kilometrelik mesate §imdl yeti§
mez. Artik kar§I kar§Iya bulundugumuz uzakhgi tasavvur etmeniz 
bilmem miimkiin oluyor mu? Dtinyam1za en yakm y1ld1zdan kalkan 
I§Ik bize ancak 4,5 I§Ik senesinde ula§Iyor. En yakmi bu olursa uzagi
m varm siz tahmin edin. Hadd-i zatmda I§Ik da, telsiz telgraf dalga
lan gibi , elektromanyetik dalgalardan ibarettir. Bir teoriye gore de 
kainatun1~da bulunan her §ey, titre§imlerin muhtelif §ekillerinden 
ibaret say1lmaktad1r. Saniyede 1-16 titre§im yapan maddeyi insanog
lunun organlan kavrayamaz. 16-40.000 arasmdaki titre§imleri ses ola
rak ahnz. 40.000- 1.000.000 arasmdaki titre§imleri insanoglunun vti
cudunda hiSsedecek bir organ mevcud degildir. Saniyede 1 miiyon ile 
3 milyar arasmdaki titre§imler elektrik §eklinde ortaya \!Ikar. 3 mil
yardan yukan titre§imler ise l§lk halinde beliriyor. Bunun iizerindeki 
titre§imler de 1s1 §eklinde telakki ediliyor. (Dr. Halim Bilsel, Allah 
vard1r, 41). 

Uzakhk ol\!mede I§Ik tayflarmdan chepid (degi§ken) yildizlardan 
faydalamld1g,.m daha once soylemi'§tik. Bu hususu Sir James Jeans 
~?Oyle anlatlyor : 

Gogtin ba§ka ba§ka par\!alanndaki A ve B chepidleri I§Iklanmn 
e§it hizlarla degi§tigi g0rUliiyorsa, bunlann mum kuvvetleri ayn1 oi:-

Ra'd, 

mall 
bizd 
defa 
mn 
Am 
de fa 
bin 
riz. 
uzal< 
gorii 
hkla 
mut 
!li a 
hiri 
gi b 
ki b 
yold·. 
hgi 
i~in 

kuv' 
yas 
kain 
Nan 
bun! 
neri1 
chep 
yodl: 

sitelf 
vetir 
kat1 
§ahe 
bum 
tinin 
~~gl, 
bize 
yebil 
900 . 



Ra'd, 2) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRi •4197 
-------------------------- -------------------------

mahd1r. Bu halde bunlarm zahiri parlakhgmdaki herhangi bir fark 
bizden olan uzakhklarmdaki farkla ilgili olmal1d1r. A yild1z1 B den yiiz 
defa daha parlak goriiniiyorsa, B yild1zmm uzakhg1 A run uzakhg1~ 

mn on katl olmahd1r. Ayru suretle, ii~iincii bir C chepid'inin uzakhg1 
A mn uzakhgmm on kat1 ola'bilir. Bu halde C y1ldiZI A ya nazaran yiiz 
defa uzaktad1r. C ye nazaran on defa uzakta olan D de A ya nazaran 
bin defa uzaktad1r. C>l~ii ~ubugunu bu yolda devam ederek uzatabili
riz. Bunun i~in, pek uzaklara varas1ya kadar bir s1mr yoktur; oyle bir 
uzakhk ki orada, fevkalade parlak y1ldizlar olan, chepid degi§kenler 
goriinmez olurlar. ~imdiye kadar sadece chepid'lerin mukayeseli uzak
hklanm gozden ge~irdik. Maamafih, en yakm chepid'lerden ~ogunun 
mutlak uzakhklan yukarda izah edilmi§ olan parallaktik metodla, ya
ni arzm giine§ etrafmdaki hareketinden dolay1 bunlann ,gokteki za
hiri hareketlerini ol~mekle ta'yin edilmi§tir. Bu yild1zlardan herhan
gi birini esas olarak ve bir chepid'i digerine katlamak yoluyla gokte~ 
ki biitiin chepid degi§kenlerin mutlak uzakhklanm hesabede'biliriz. Bu 
yoldan giderek chepid degi§kenlerin I§lk degi§im periyodu ile parlak
hgi arasmda m~ahede edilen bag, yani <<periyod Himinosite» bizim 
i~in bir mikyas olabilir. Bir chepid'in mutlak liiminositesi yahut mum 
kuvveti, I§lk degi§imlerinin mii§ahede edilen periyodundan, bu mik
yas vas1tas1yla dogrudan dogruya okunabilir. Bu halde degi§kenler, 
kainatm pek uzak yerlerine dikilmi§ fener kuleleri gibi addedilebilir. 
Naerl gemici fenerleri ne§rettikleri l§Ik keyfiyetiyle tanm1rsa, biz de 
bunlan ne§rettikleri l§lk kaliteleriyle tanmz. Nas1l bir gemici sahil fe
nerinin mum kuvvetini bir deniz haritasmdan ~1kanyorsa; biz de 
chepid'lerin mum kuvvetlerini, mii§ahede edilen l§lk degi§imleri peri
yodlarmdan bulabiliriz. 

Mesela, l§Iklan kirk saathk periyodla degi§en chepid'lerin liimino
siteleri giine§inkinin, yakla§l'k olarak, 200 katl olup 6.46x10/29 kuv
vetindedir; on giinliik periyoda kar§l liiminosite ise giine§inkinin 1600 
katl yahut 5x1'7x10/ 30 un kuvvetidir. Pek uzakta olan bir yrld1zm mii~ 
§ahede edilen l§lk degi§im periyodu on giin ise ve degi§imin kalitesi 
bunun bir chepid degi§ken oldugunu gosteriyorsa, bilfiil mum kuvve~ 
tinin 5x17x10/30 olmas1 laz1m geldigini anlanz. Bunun zahiri parlak
J)Igl, bilfarz 16 nc1 kairden bir yild1z parlakhgma e§it olur ve bundan 
bize gelen l§lk 900 km. uzaktaki bir mumdan gelen l§Igrn aymd1r di
yebiliriz. Binaenaleyh bir mum He 5x17x10/30 mum arasmdaki fark 
900 km. ile y1ld1zm bizden olan uzakhg1 arasmdaki farka denk gelir. 
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l§1gm, uzakllgm karesiyle azalmas1 kanununu tatbik edersek, cismin 
bizden alan uzakllg1 220.000 l§lk senesi kadard1r. · 

Fakat boyle bir hesaba, mekandaki l§lgl azaltan hailelerin sondtir
me paym1 ·da sokmak laz1md1r. 

Bize en yakm alan y1ld1zlarm bir k1Sm1m §Oylece s1ralayabiliriz : 

Kantores burcundaki Alfa YlldlZl 4,5 l§lk senesi 
Sirius burcundaki YlldlZ 10 )) )) 

Vega y1ld1Z1 26,5 )) )) 

Kutub y1ld1Z1 76 )) )) 

Betelgeuse 200 )) )) 

Rigel 466 )) )) 

Bunlardan sadece birkac;m1 buraya dercettik. J. Jeans diyor ki : 
(lEn yakm Centauri ktimesi 22.000 l§lk senesi uzakta oldugu gibi 

yakmllk bak1mmdan bundan sonra gelen Toucani 47 ktimesi ytizde tic,: 
kadar uzaktlr. Fakut bilinen en uzaktaki N.G.C. 7006 i'§aretli kiirne, 
bizden 186.000 l§lk senesi uzaktad1r. 

Boyle uzakllklann olc;tistinde parallaktik metoddan medet umula
maz. Bizden uz:1kllg1 186.000 l§lk senesi alan bir Jlldlz yortingesinin 
parallaktigi, Atlas Okyanusu'nun obtir tarafmdan tutulan bir igne to
puzunun Avrupa'daki birine nazaran btiytikliigu kadard1r, degil bu ka
dar uzaktaki hatta biraz daha yakmdaki yorungeyi bile takdir edecek 
bir teleskopumuz yoktur. 186.000 l§lk senesinin sadece rakam1 bile pek 

'uzaktaki bu y1ld1z ktimelerinin bizden alan uzakhgm1 kavramak hu~ 
susunda pek az yard1m eder. Fakat biz, bunlardan bize bugtin gelen 
l§lgm oralardan ilk insanm yerytiztindeki zuhuru s1ralarmda kalml§ 
oldugunu dti§tinmekle uzakhgm derecesini daha iyi kavrayabiliriz. Bu 
l§lk insan neslinin c;ocuklugu, genc;ligi ve ya§llhg1 i~inden, medeniye
tin pek gee; dogan fecri ic;inden, tarihin kaydedebildigi 'buttin zaman 
§eridi ic;inden, htiktimdarhk vc imparatorluklann c;oktip batmas1 ic;in
den saniyede 300.000 km. h1zla muntazam surette akml§ ve ancak §im
di bize varabilmi§tir. Bu korkunc; mekan uzunlugu, bizi kainatm sl
mrlanna gottirmez; §imdi anlad1g1m1za ve btittin ihtimallere gore 
bunlar bizi, ancak galaktik sistem s1mrlarma goturtiyor. Globular kti
menin tam sisteminin haritasm1 yapmaya muvaffak alan Sehapley 
bunlann, Samanyolu dtizleminin her iki tarafmda yatan bir uzun ob
long §eklindeki mmtlkaJl ~gal ettiklerlni iki btiyuk \!ap1mn bu duz
lemde bulundugunu ve bunlara dik c;apm nisbeten k1sa oldugunu bul-
mu§tur. · 

Maamafih bu mtithi§ mekan §eridi de, bizi kainatm s1mrma ogeti
remez; belki galaktik sistem smmna ancak gottire·bmr. 
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Globular kiimeler tam sisteminin ha!itas1m yapml§ alan Shaplay, 
bunlann Samanyolu diizleminin iki tarafmda yatan uzun bir mmt1ka 
i§gal ettigini, iki biiyiik c;apmm bir diizlemde bulundugu ve bunlara 
dik ~ap1hm ise nisbeten k1sa oldugunu bulmu§tur. Mekanda galaktik 
diizleme dik dogrultuda baktlg1 farzolunan bir §ah1s globular kiimeler 
sistemini bu diyagramdaki gibi gorecektir. N.G.C. 7006 istisna edilir.3e 
biitiin globular kiimeler merkezi giine§ten · 50.000 I§Ik senesi kadar 
uzakta bulunan ve yanc;ap1 115.000 I§Ik senesi kadar tutan bir daire 
ic;ine- dii§er.)) (Akif Nuri, Kainat Muammas1, 90-95) 

Diger Gezegenler 

1 - Utarid. (Merkiir) 

Merkiir'iin diinyamizdan uzakhg1 91.170.000 km. dir. Giine§e olan 
uzakhgi 57.830.000 km. dir. Giine§in etrafmdaki bir devreyi 88 giinde 
tamamlar. Ne gariptir, Allah'm her yerde, her §eyden ayn bir teceili-' . 

si. Bu takdirde Utarid gezegeninin bir tarafmda hep giindiiz olur. Bu-
nun neticesi giine§e doniik tarafmdaki s1cakllk kur§unu eritir. Giine§ 
gormeyen yiizii ise diinyam1zdaki hava gazm1 bile dondurur. Ve ha
yatm izine rastlanmaz Utarid'de. Utarid'in yoriingesi c;ok yass1d1r. Gii
ne§e ·bazan c;ok yakla§Ir, bazan c;ok uzakla§Ir. Ve yoriingesinde her za
man aym hizla hareket etmez. <;ekim h1z1 da diinyadakinden azd1r. 
Sir .James Jeans diyor ki : 

«Gezegenler arasmda giine§e yakm ve binaenaleyh en s1cak olam 
«Ut'arid1> dir. Nas1l ay daima aym yiiziinii Arz'a c;eviriyorsa, Utarid de 
daima aym yiiziinii giine§e gosterir. Bu halde Utarid'in bir yan kiire
sinde daimi -ve fevkalade s1cak- bir giindiiz ve diger yan kiiresin
de daima ogle vaktinde bulunan bu noktadaki siCaklik derecesi <<345°>> 
kadard1r; bu s1cakhkta kur§un ve kalay likit halindedir. Eger Utarid'
te insanlar ya§Iyorsa , bunlarm giine§e bakan yiizde bulunmayacakla
n §iiphesizdir. Eger boyle mahluklar varsa bunlar ancak giine§ten 90° 
kadar uzakta, fecir ve :§arfak mmtlkasmda, ya§ayabilirler ki, bu mm
tlkada giine§ daima ufka yakm oldugu halde sicakhk yine epey mik
tardadir. Maamafih buradaki mahluklann da yeryiiziindeki evlerde ya
§amalanna imkan yoktur ; c;iinkii giine§, kendine bak!:}n her duvan 
345° s1cakhga g1kanr ki, bu s1cakhkta mahluklar fmnda kebab alma 
durumuna dii§erler. Bu halde bu insanlarm Utarid · yiiziinde agilmi§ 
hendek ve sokaklarda ya§ad1gm1 ve buradan yiize g1kanlan demir bo
rularla ald1klan lSI ile sularmi kaynattiklanm ve makinelerini gali§
tirdiklanm farz edebiliriz. Maamafih astronomi, Utarid yiiziinde her-
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hangi bir neviden hayatm mevcud olduguna· dair bir delil izi bulama
ml'~tlr. 

Utarid'in bir atmosferinin bulunup bulunma<ilg1 konusu iizerinde 
hala miinak~a cereyan etmektedir. Gezegenlerin en hafifi olan Uta
rid, kiitlesinin Arz' kiitlesinin yirmide birinden az olmasmdan dolay1, 
bir atmosfer tutma kabiliyetini haiz degildir. Gerc;i bugiinkti §artlar 
altmda oksijen ve daha ag1r gazlan yiiziinde tuta:bilecek kabiliyette 
ise de eski zamanlarda, bugiine nazaran pek siCak oldugu devirlerde, 
pek ag1r mekana gitmi§lerdir.» 

2 - Ziihre (Veniis) 

Dtinyannzdan 41.000.000 kilometre uzak olan Ziihre, gtine§ etra
fmdaki seyrini 224 giinde tamamlar. Bize pek ac;1k goriinmeyen. Ztih
re'nin etrafm1 gaz ktimeleri sarmi§tlr. Ve biz, mec;hullere •btiriinen bu 
diinyadan pek az ~eyler bilebiliyoruz. Ziihre'den gelen l§lk tayfmm 
analizinden oksijen emaresine rastlanmad1g1 halde, C02 (karbondiok
sit) bol rniktarda. mevcuddur. 

Sir James Jeans diyor ki : 
Utarid'den sonra Arz'm ikiz karde§i olan Ziihre gezegeni gelir. iki 

gezegen birbirine tlpatlp benzemez, Arz'm c;ap1 Ztihre c;apmdan % 3 
kadar 'biiyiik ve kiitlesi ise onunkinden % 23 kadar biiyiiktiir. Bu kii
c;iik farklar, iki gezegenin atmosfer tutma kabiliyetinde miihim bir 
fark has1l etmeyecegine gore; Ziihre geze:geni, arz1nnz gibi hidrojen 
de dahil olmak iizere gazlan tutabilen bir atmosfere maliktir. 

Problemi sadece gezegenlerin bugiinkii hali yoniinden miitaJaa 
edersek, Ziihre'nin de biraz kiic;iik miktarda olsa bile Arz'mkine ben
zeyen atmosferlerle miicehhez olmas1 neticesine varmak icabeQ.er. Fa
kat hakikatte iki atmosfer 'birbir~nden c;ok farkhdlr. Ziihre'nin genel 
goriinii§ii bu farkm bir kismiru ihtar ediyor. Arz'a, Ziihre'den baktlg1 
farzedilen bir astronom yeryiiziiniin yansm1 kaplayan parlak beyaz 
bulutlar gorecektir. Bulutlardaki bo§lUklar deniz, c;ol ve mtinbit ara
ziye ebedi vas1flanru vere.cektir. Fakat Arz'dan Ziihre'ye bakan bir 
astronom boyle degi§mez vasiflan gormeyip sadece buluta benzeyen 
yiiz gormektedir. 

Ziihre atmosferinin list kisimlarmm Arz'dan etiidii burada ne ok
sijen ve ne de su buhan mevcud olmad1gmi ve belki fazla miktarda 
karbondioksit gazmm bulundugunu gosteriyor. Spektroskopik muaye
nenin kat'i surette hassas olmamasma gore, . bu da orada oksijen ve 
su buharmm kat'i olarak mevcud olmamas1 demek degil ise de oksi
jen ve ' su buhan miktarlanmn muayyen s1nrrm altmda bulunmas1 de-
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mektir_ Arz atmosferindeki oksijenin hepsi atmosfer basmc1 altmda 
bir tabaka halinde yay1lm1§ olsayd1, bu tabakamn kalmllgi birbu~uk 
kilometre olurdu; eger oksijen yerine karbondioksit gaz1 aym mua
meleye tabi tutulsayd1 bu tabakamn kalmhg1 ancak birka~ metre olur
du. Ziihre atmosferinin iist tabakalarmdaki. miitenaz1r kahnllklan ok
sijen i~in bir metreden az ve karbondioksit i~in yedi, sekiz yiiz metre 
tutard1. K1saca, Arz'dan Ziihre'ye ge~mekle karbondioksit ve oksijen 
yerlerini degi§tiriyor. St. John'un bulu§una gore Ziihre'nin iist atmos
ferindeki su buhannm toplam miktan arz iizerindeki en yiiksek bu
lutlardakinden azd1r; eger bunlarm hepsi yagmur halinde yagmi§ ol
sa bile milimetre kalmllgmda yagmur tabakas1 te§kll edemez. 

3 - Merih (Mars) 

Giine§e uzakllg1 227.000.000 km. olan Merih, giine§ etrafmdaki do
lammmi 686 giinde tamamlar, kendisinin etrafmda da iki uydusu var
dir. Eskiden her ne kadar Merih?te hayat oldugu samlmakta ve orada 
da canlllann ya§ad1g1 kabul edilmekteyse de, son ilmi ara§tlrmalar ve 
bilhassa Amerikan Feza Merkezi N.A.S.A.'run gonderdigi peyklerden 
gelen sinyallere gore hayat olmad1g1 anla§Ilml§tlr. Mer1h de kendi rnih
veri etrafmdaki donii§iinii 24 saat 37 dakikada bitirir. ¢ap1 6. 784 km. 
dir. Uydulan Phobos ve Deimos'tur. Sir Jaines Jeans diyor ki : 

Giine§ten uzakla§tlk~a Ziihre'den sonra Arz'a ve sonra da Merih'e 
vanllr. Bunun giine§ten ald1g1 radyasyon ortalama sicakllgi Arz sicak
llgu:un 0.81 katl yahut, yakla§Ik olarak --40° k1lar. Bilfiil mii§ahede 
edilen siCakllk dereceleri bu ortala:mamn iki tarafmda geni§ bir ara
hk te'§kil etmekte olup Merih, yaz giinlerinde ekvatordaki siCakllk de
recesi 10° ile, Merih kl§Imn ortalarmda kutuplarm Sicakhk derecesi 
olan - 70° ·iuasmda degi§mektedir. 

Eger Merih esash bir atmosferle ~evrilmemi§ olsayd1, bu yay1lma 
daha geni§ mikyasta olacaktlr; mii§ahedeler bOyle bir atmosferin var
llgmi te'yid ediyor. 

Merih'in iki kutbu, (kutub buz tepeleri) diye an1lan, beyaz alan
larla ~evrilmi§ olup, bunlar s1cak havalarda kii·~iilmekte -ve yaz ayla
nnda tamam1yla ortadan kalkmaktadir. Ger~i bu isim, arz iizerinde
ki tepelerine benzetilmek iizere verilmi·§Se de Merih'te buz varsa, bu 
buzun pek ince olmas1 icabeder : Qiinkii orada pek kuvvetli olmayan 
giine§ l§llll, kahn buz tabakasm1 eritmeye miisait degildir. Merih yii
ziinde buz varsa, kutba yakm yerleri istisna edilmek iizere bu buz ta
bakasl kalmhgi, hesaba gore birka~ santimetreyi ge~emez. 
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4 - Mu§teri (Jupiter) 

Gune§e uzakllg1 777.270.000 km. olan Mu§teri'nin dokuz tane uy
dusu olup, giine§ etrafmdaki seyrini 12 senede tamamlar. Mu§teri'nin 
yuzeyinde suhunet, s1fmn altmda - 127 dereceyi bulur. Bol miktarda 
metan gazma rastlamr. 0 yuzden canh organizmamn ~amas1 imkan 
d1§mdad1r, geze,genlerin en buyugudur. <;ap1 147.700 km. dir. Kutlesi 
318.3 dunya kadard1r. Mu§teri'nin kutlesi, abur gezegenlerin kutlesi
nin toplammm u~ katma yakmd1r. Dunyam1za ~ok uzak oldugundan 
parlak ve ku~iik kurs halinde gariilur. Kendi ekseni etrafmdaki sey
rini 9 saat 50 dakikada tamamlar. Atmosferinde metandan ayn ola
rak amonyak gazma da rastlamr. Uydulan Mu§teri'nin etrafmda 12 
saatla 745 gun arasmda degi§en bir muddet i"~inde seyreder. Bu uy
dular ~e§itli buyukluktedir. En buyugunun yan ~ap1 5.600 km., en ku
~ugununki ise 16 km. dir. Gneymand ad1 verilen 5.600 km. yan~apm
daki uydusu aydan iki kere daha buyuktur. Mu§teri'deki .atmosfer ha
smci yeryuzunden tam 700.000 kere fazlad1r. <;ekim kuvveti de ye!"
yuzunden 1.000.000 kere fazlad1r. Mu§teri'nin bir yll1, dunyam1zm 4380 
giinu kadard1r. Demek ki Mu§teri, dunya etra.fmda bir kere danunce
ye kadar diinyannz gune§in ~evresinde tam on u~ defa tur yapmak
tadir. Mu§teri'nin ~ap1 gune§inkinin onda biri kadard1r. 

5 - zuhal (Saturn) 

Gune§ten uzakllg1 1.425.000.000 km. olup on tane peyki vard1r. 
Gtlne§ etrafmdaki seyrini 29.5 senede tamamlar. Zuhal'in atmosferin
de de metan ve amonyak gaz1 vard1r. Zuhal gezegeninin etrafmdaki 
peykler halk;;l. bi~imindedir. <;ap1 yakla§Ik olarak 75.000 mildir. Yuze
yi sert degil bilakis hafif gaz gibi bir maddeden yapllim§tlr. Kendi ek
seni etrafmdaki seyrini 10.5 saatta tarriamlar. Zuhal ile giine§in aras1 
heme~ hemen dunya ile gune§in on mislidir. Zuhal'de insan ya§ami§ 
olsayd1 ne acayibtir ki; dokuz ya§ma basmca bizim dunyam1zm pir-i 
fanileri kadar yani seksen sekiz sene ya§ami§ olacaktl. Zu'hal, bizim 
dunyannzdan yedi yiiz otuz u~ defa daha buyiiktur. Zuhal'in yuzeyin
deki atmosfer basmc1 diinyam1zdakinin 1.000.000 katld1r. Zuhalde de 
amonyak ve metan gazma rastlamr. Yiizeydeki lSI --158 co dir. 

6- Uranus 

Gune§ten 28.866.000.000 km. uzakllkta danen Uranus, seyrini sek
sen dart senede bitirir. Peyki dart tanedir. <;ap1 32.000 mildir. Atmos
feri, zehirli metan gaz1yla doludur. S1cakhk miktan -r183 dereceden 
daha azd1r. Yuzeyindeki (Sir James J~ans, Etraf1m1zdaki Kainat, 290) 
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buz kalmhg1 10.000 km. kadard1r. Bunun da uzerindeki atmosfer 5.000 
km. dir. Fazla soguk yuzunden amonyak gaz1 da donmu§ haldedir (Fen 
~nsiklopedisi, 617). Uranus'un bir y1h dunyanm seksen dart yll1 ka
jardlr. Bu gezegeni insanhk tamyahdan beri henuz gune§ etrafmda 
iki defa seyrini tamftmlami§tlr. 

7 - Neptun 

Gi.ine§ten 4.490.000.000 km. uzakhkta bulunup, yuz altmi§ be§ se
nede gune§ etrafmda bir kez seyir yapmaktad1r. Bir tane uydusu var
dlr. Neptiin'un atmosferinde de zehirli metan gaz1 bulundugu tayfla
rm analizinden anla§zhyor. S1cakhk derecesi ise -210 co dir. iizerin
deki buz kalmhg1 Uranus'ta oldugu gibi 10.000 kilometre kadard1r. At
rilosfer derinligi ise 3.000 kilometredir. 

8 - Pluton 

Gune§e dunyadan ki:t::k defa daha uzakta alt1 trilyon dart yuz mil
yar kilometre mesafede alan Pluton, gune§ etrafmdaki seyrini iki yuz 
k1rk sekiz senede tamamlar. Pluton, Amerika'h Lovel tarafmdan bu
lunmu§sa da tam ke§fi 1930 ·y1lma rastlar. Pluton'un ~ap1 5.500 kilo
metredir. Pluton hakkmda henuz pek fazla §eyler bilmiyoruz. 

~u anda gezegenler sistemindeki seyahat1mzz1 da bitirmi§ oluyo
ruz. Gezegenler sistemi kainatm geni§ligi, y1ldizlarm acayibligi, keh
ke§anlann deh§eti, nebulozlarm azameti kar§Ismda bir zerre kadar. 
Daha anceki sayfalarda kainat modellerini gardunuz. Bunca alemler 
neden boyle bombO§, hi~ birinde hayat yok mu? ilrnin §imdilik verdigi 
tek cevab <<henuz bilemiyoruz.» Bu arada ilimden pek az nasib alan 
cahiller de yirminci asirda pek az degil. 

Bunca hakikatleri gardukten sonra hala Allah'1 inkara yeltenecek 
bir kimse c;1kar m1 bilmem. Milimetrenin milyarda bir kuc;uklugunde 
50.000 kilometrelik h1zla dola§an elektronlardan tutun da, sonsuz 
alemde aym h1zla dola§an milyarlarca ton ag1rllgmdaki maddeden mu
te§ekkil cisimleri, seyyareleri, y1ldizlan, kehke§anlan, nebulozlan bir 
tbpa~ gibi oynatan Allah'm hikmeti anunde ba§IffilZl onumuze egerek 
«henuz bilrniyoruz» demekten ba§ka ne gelir elimizden? Bunu deme
yenler nankor degil midir? «Ve hepsi felek i~re yuzerler». (A.kif Nuri, 
Kainat Muammas1, 81-89). 

-----oOo-----
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3 - O'dur yeri diizleyen ve orada daglar, nehirler 
var eden, her tiirlii mahsulden c;ift c;ift yetif}tiren ve giin
diizii geceyle biiriiyen. Muhakkak ki bunda diifjiinen bir 
kavim ic;in ayetler vardlr. 

4 - Y eryuztinde birbirine komf}u toprak parc;alan, 
iiziim baglan, ekinler ve c;atalh c;atals1z hurma agac;lan 
vard1r. Hepsi de ayn1 su ile sulan1r. Ama lezzetc;e onlan 
birbirinden ayn kiliDlfilZdlr. Siiphesiz ki bunlarda, akle
den bir kavim ic;in ayetler vardlr. 

Yeri Diizleyen 

Allah Tea.la, ulvi alemi zikrettikten sonra si.ifll alen~ hakkmdaki 
kudretini, hikmet~ni ve onu nas1l saglamla§brdiglni zikretmeye ba§la
YIP §6yle buyurur : «O'dur yeri di.izleyen .. . n onu uzunluk ve en bakl
mmd~n geni§ kilmi§tlr. Yi.iksek, sars1lmaz daglarla onu tesbit etml§
tir. Onda her bir §ekil ve cinsten <;ift <;ift kokularmda, tatlarmda, §e
kil ve renklerinde birbirlnden farkll olan meyvelerln sulanmas1 i<;ln 
orada nehirler, 1rmaklar ve kaynaklar akitmi§br. 

«Ve gi.indi.izu gece ile bi.iri.ir.» Onlardan her birlni, biri otekini 
siir'atle ta'kib eder, pe§inden gider kilmi§tlr. Biri gidince dlgeri onu 
bi.irur. Biri sona erince hemen oteki gelir. Mekan ve mekanda olanlar
da tasarrufta bulundugu gibi zaman uzerinde de tasarrufta bulunur. 
Muhakkak ki bunda Allah'm nimetleri, hikmet ve delillerl i.izerlnde 
dii§i.inenler i<;in ayetler, ibretler vardlr. 

«Yeryiizi.inde birbirine kom§u toprak par<;alan vard1r.n biri dige
rine miicavir araziler vard1r. Bununla birlikte birisi temiz, ho§ olup in
sanlarm faydalanacaklan §eyleri bitirir. Oteki <;orak, tuzlu olup hi<; 
bir §ey bitirmez. Bu a<;Iklama ibn Abbas, Miicahid, Said ibn Zi.ibeyr, 
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Dahhak ve ba§kalarmdan rivayet edilmi§tir. Aym §ekilde yeryi.izi.i par
<;alarmm degi§ik renklerde olmaSl da bu ayete girer. Bir toprak klr
illlZl, biri beyaz, biri san, biri siyah, biri ta'§hk, digeri ova, biri kum
sal, biri kat! ve yogun, digeri yumu~aktlr. Hepsi de birbirine kom§u
dur. Birinin vas1flan boyle iken, digerinin ozellikleri daha ba§kad1r. 
i:§te bi.iti.in bunlar, bir Fail-i Muhtar'a delalet eden §eylerdendir. O'n
dan ba§ka ilah ve O'nun d1§mda Rab yoktur. 

rd.i"zi.im baglan, ekinler ve hurma aga<;lan vard1r.n A.yetteki 
( ~ J t.j.; J ~~~ ,:r ...:.,~ J) klsmmm ba§mdaki vav harfinin bun
Ian ( ...:.,~ ) kelimesi i.izerine atfeden bagla<; olmas1 muhtemeldir. 
Buna gore bu iki kelime merfu' okunurlar. Buna gore mana : Uzi.im 
baglan, ekinler ve <;atalh <;atals1z hurma aga<;lan vardir, §eklindedir. 
Bu kelimelerin . ( ~~I ) kelimesi i.izerinde atfedllmi§ olmas1 da muh
temel olup buna gore mecrur olacaktlr. Buna gore ise anlam §Oyle 
olur : Uzi.im, ekin, <;atalh ve <;atals1z hurma bah<;eleri (baglan) vard1r. 
imamlardan bir grup ayetleri her iki klraetle de okumU§lardir. Allah 
Teala : r<CataJJ, ve <;atals1z hurma aga~lan vard1r. l) buyurur ki ayet-
teki ( 0~1 ) kelimesi; bir bitkideki toplannn§ kokler, anlannnda
dir. Na r, incir ve hurma aga<;lannm bir k1snn ile benzeri aga<;lar bOy
ledir. ( 0~.,:...a.ll ~ ) kelimesi ise, diger aga<;larda oldugu gibi tek ko
ki.i olanlard1r. Buradan hareketle ki'§inin amcasma da «Babasmm <;a
tall )) dEmilmi§tir. Nitekim sahih bir 'hadiste rivayet edildigine gore Al
lah Rasuli.i (s.a.) Omer'e : Ki§inin amcasmm, babasmm <;atah oldugu
nu hissetmedin mi (Her ikisinin de aym soydan olduklanm hissetme
din mi?) buyurmu§tur. Si.ifyan es-Sevri ve $u'be'nin Ebu ishak'dan, 
onun da Bera (r.a .) dan rivayetine gore; ( 0~1 ), bir kokte olan 
hurma aga<;lan ( 0~1 ~ ) ise dagm1k hurma aga<;land1r. Bu a<;Ik
lama ibn Abbas, Mi.icahid, Dahhak, Katade ve Abdurrahman ibn Zeyd 
jbn Eslem'indir. 

Allah Teala : «Hepsi de aym su ile sulamr. Ama lezzet<;e onlan 
birbirinden ayn kllml§lZdir.n buyurur. A'me§'in Ebu Salih'ten, onun 
Ebu Hi.ireyre (r.a.) den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine 
gore; o, rrAma lezzet<;e onlan birbirinden ayn kilml§lZdlr.)) ayeti hak
kmda §oyle buyurmu§tur : Bozuk, kuru hurma, ba§ka bir <;e§it hurma, 
tath ve ek§i hurmad1r. Hadisi rivayet eden Tirmizi hasen, garib oldu
gunu soylemi§tir. $ekilleri, renkleri, tadlan, kokulan, yapraklar1 ve 
9i<;eklerinde meyve ve ekin cinsleri arasmda farkllhklar vard1r. $u ga
yet tathd1r. Oteki gayet ek§idir. $u gayet ac1d1r, §U ac1, digeri tatlld1r. 
Birisi hem onu hem digerini kendinde toplaml§, sonra Allah'm izniyle 
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ba§ka bir tada donii§m~tiir. ~u sand1r, bu kirmizidlr, digeri beyaz, 
oteki siyah, beriki mavidir. <;h;ekler de boyledir. Bununla birlikte hep
si de bir tek tabiattan -ki o da sudur- beslenmektedirler. Bununla 
birlikte aralannda say1lamayacak kadar c;ok farkllllklar vard1r. i§te 
biitiin bunlar anlayan kimseler ic;in alametlerdir. Giiciiyle e§yay1 bir
birine ustun k1lan, e§yay1 diledigi gibi yaratan bir Fail-i Muhtar'a en. 
biiyiik delillerdendir bunlar. Bu sebebledir ki Allah Teala : «~iiphesiz 
ki bunlarda, akleden bir kavim ic;in ibretler vard1r.)) buyurmu§tur. 

----- i Z A HI -----

Yiice Allah semavi delilleri s1ralad1ktan sonra, pe§inden yeryiiziin
den alman delilleri zikrediyor ve «Yeri do§eyen O'dur)) buyuruyor. 

Yeryiiziiyle ilgili kanunlarla Allah'm varhgm1 isbat konusunda 
birkac; istidlal nev'i vard1r : 

1) Bir §eyin hacmi ve ·miktan artt1g1 zaman sanki o hacim ve 
miktar uzuyor gibi olur. i§te <1Yeri d6§eyen O'dur)) ayeti, yeryiiziinii o 
muayyen miktardan eksik veya fazla yapmay1p o §ekle tahsis edenin 
Cenab-1 Allah olduguna i§arettir. Bu tahsisin Allah tarafmdan oldu
guna delil; yeryiiziiniin §U andaki halinden az veya c;ok miktarda ol
masi miimkiin oldugu halde, belli miktarla tahsis edilmi§ olmasmm, 
ancak bir zatm takdir ve tahsisi ile olabilecegidir. 

2) Ebu Bekr el-Esamm §oyle diyor : ( ..lll ) kelimesi, sonu bu
lunamayacak noktaya kadar yaymak manasmad1r. "Yeryiiziinii diiz
leyen O'dur)) ayeti, yiice Allah'm yeryiiziinii insanm sonunu goreme
yecegi kadar biiyiik bir hacimde yarattlgm1 bildiriyor. <;iinkii yeryii
zii, §U andaki hacminden daha kuc;iik olsayd1 ondan yeterince fayda
lamlamazdL 

3) Baz1lan diinyamn bir zamanlar yuvarlak oldugunu, Allah'm 
onu yayd1gm1, Mekke'deki Ka'be'nin altmdan itibaren ona bir elips 
§ekli verdigini ve §U §U ~ekli ald1 derken, baz1lan da onun Mescid-i 
Aksa'nm altmda toplanmi§ halde oldugunu, Allah'm ona §uraya §U
raya git dedigini ileri siirmektedirler. 

Fakat bu gorii§, ancak diinyanm yuvarlak degil de diiz oldugu 
zaman gec;erlidir. Bu gorii§te olanlar uBundan sonra yeri d6§emi§tir.)) 
(Naziat, 30) mealindeki ayeti deli! gosteriyorlar. Ancak bu gorii§, iki 
ac;1dan zorluk ta§Imaktadlr : 

1) Dii:hyanm yuvarlak oldugu delillerle sabittir, bu konuda nas1l 
biiyiikliik taslanabilir? 
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~oyle de deniyor: «'Yeri diizleyen» ifadesi, onun yuvarlak olmasl· 
na aykmd1r. ~ayet yer yuvarlak olursa, onu diizlemek nas1I miimkiin 
olabilir? 

Biz diyoruz ki : Diinya biiyiik bir cisimdir. Bir yuvarlak cisim 
eger son derece biiyiik ise her bir par~as1 duzmii§ gibi goriiliir. Bu yu
varlak ile diiz bir cisim arasmdaki fark1 ancak Allah bilebilir. Nite
kim Cenab-1 Allah, «Daglar1 da kaz1klar (yaptlk) » buyurmaktadlr. 
Halbuki insanlar, onun iizerinde ya§Iyorlar. l§te diinya da bOyledir. 

2)' Bu ayet, Yaratlcmm varllgm1 isbat etmek i~in getirilmi§tir. 
isbat materyali olan bu konunun bilinen ve goriilen bir §ey olmas1 ge
rektir. Diinyamn Ka'be'nin altmda toplu vaziyette olmas1 goriilen ve 
duyulan bir §ey degildir ki, bununla Yaratlcmm varhgma istidlal edi
Iebilsin. 0 halde bizim te'vilimiz dogrudur. 

ikinci Nevi istidlal : Burada daglan buluyoruz. Cenab-1 Allah, bu
na i§aretle «Orada daglar vareden» buyurmaktadir. 

Daglarm varhg1yla Yaratlcmm varhg1m isbat istidlal birka~ tarz
da olmaktad1r : 

Birinci tarz delil : Diinyamn biitiiniiyle bir tek tabiatl ve mizac1 
vard1r. Bununla beraber bir yerde daglann bulunup diger yerde bu
Iunmamasl ancak kudret ve hikmet sahibi bir zat'm yaratmas1 ile 
-miimkiin olabilir. Filozoflar ise §6yle diyorlar : Daglar §Oyle olU§ffiU~?

tur: Diinyamn bu k1smmda denizler vard1. Bu denizlerde s1v1 ~amur
lar olu~tu. Son.ra giine§in etkisiyle bu ~amurlar ta§a donii§tii. Boylece 
daglar dogdu. Denizlerin meydana gelmesi giine§in yiikseli§ ve al\!ah
§mdan kaynaklanmaktad1r. ilk ~aglarda giine§in al~ak yoriingesi ku
zey k1smmda idi. Ma'lumdur ki giine§, al~ak yoriingesinde bulundugu 
zaman diinyaya daha yakm olur. Bu durumda diinyay1 daha ~ok ISl
tlr. ~iddetli 1smma da nemlerin c;ekilmesine sebep olur. l§te giine§in 
al~akllg1 kuzey yanm kiirede oldugu zamanlarda denizler de o yanm 
kiirede idi. ~imdi ise giine§in yiiksekligi kuzeye, al~akhg1 giineye kay
ffil§tlr. Buna bagll olarak denizler de giineye ge~mi§, fakat daglar ku
zeyde kalmi§tlr. Ancak filozoflarm bu gorii§leri birka~ noktadan za
yiftir : 

a) Denizlerde <;amurun olu§masi, giine§in onun iizerine dii'§me
si genel bir durumdur. Hal boyle olduguna gore bu daglar nic;in baz1 
yerlerde olmu§tur da digerlerinde olmami§tlr? 

b) Baz1 daglar goriiyoruz, sanki ta§lan kat kat oriilmii§, sanki 
kerpic;leri iist iiste konan bir bina gibi duruyor. Boyle bir birle§imin fi
lozoflarm dedigi gibi meydana gelmesi aklen imkans1z gibidir. 

c) ~u anda giine§in yiiksek yoriingesi, yengec; burcunun ba§la
rma yakmd1r. Giine§in, kuzey yanm kiireye ge~isinden bu yana onun 
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bu konumu yakla§Ik dokuz bin senedir devam etmektedir. Bu takdire 
gore bu uzu~ zaman zarfmda daglar surekli ufalmaktadir. Buna gore 
ta§ namma bir §ey kalmamas1 1gerekirdi. Ancak §U andaki durum hie; 
de boyle degildir. 0 halde onlarm ileri siirdiigii sebep zay1ft1r. 

ikin~i tarz delil : Allah'm varhgma, daglarda yedi k1ymetli ma
denin, degerli cevherlerin, demir sulfat'm, tuzlann, petrol ve kiikiir
tiin bulunmas1 ile delil getirmektedir. Diinyamn tabiati bir, daglann 
tabiat1 bir, giine§in bunlara etkisi birdir. Bunlara ragmen daglarda 
boyle farkh madenlerin olmas1 biitiin bunlarm yaratilmi§lara benze
meyen Allah'm takdiriyle olduguna delalet eder. 

Ugiincii tarz delil §oyledir : Daglar, yeryiiziinde nehirlerin olu§
masma sebep oluyor. Ma'lumdur ki, ta§ sert bir cisimdir. i§te buhar
lar yeryiiziinden yiikselip de daglara ula§mca orada birikir ve 

1
yogun

la§Ir. Boylece daglann altmda biiyiik sular meydana gelir. Sonra bu 
sular c;:ok gii<;lii oldugu ic;:in yeryiiziine t;Ikar ve akmaya 'ba§lar. Dag
lann, nehirlerin dogmasma sebep olmas1 i§te boyledir. Bunun ic;:indir 
ki yiice Allah, daglan zikrettigi yerlerde genellikle nehirleri de zlkret
mi§tir. Bu ayette oldugu gibi. 

Uc;:iincii nevi istidlal : Bu ayette gec;:en iic;:iincii nevi istidlal bitki
lerin ilginc;: yaratlh§l ile ilgilidir. ccHer tiirlii mahsulden c;:ift gift ye
ti§tiren.» ayeti buna i§aret etmektedir. Burada da birka~ mes'ele var
dir: 

Birinci Mes'ele: Bir tohum topraga atlhnca topragm nemi ile ye
§erir ve 'buyiir, iist ve alt tarafmdan aynhr. Ustteki c;:atlaktan havaya 
dogru yiikselen agac;:, a§agi c;:atlaktan ise topragm diplerine dogru inen 
damarlar 91kar. Bu ilginc;: 'bir olayd1r. <;iinkii bu tanenin bir tek ozel
ligi vard1r. Aynca tabiat kanunlarmm etkisi de birdir. Bu e§it §art
lara ragmen bir tohumun- '~It ve iist gatlagmdan farkh §eyler <;1k1yor. 
Aym §artlan haiz bir §eyde:n, iki z1t olaym g1kmas1 muhaldir. Bu mu
haliyete ragmen meydana g,elen bu olay, tabiat ve ozellikten degil an
cak Cenab-1 Allah'm diizenlemesi ve yaratmas1ylad1r. Bir de goriiyoruz 
ki; aym tohumdan 91kan bu agacm bir k1snn dal, 'bir k1sm1 c;:ic;:ek, bir 
k1sm1 da meyve oluyor. Sonra bak1yoruz aym meyvede muhtelif yapl
lar 'bulunuyor. Cevizi ele alahm, dort c;:e§it kabugu vard1r. Ust kabuk, 
altmda sert kabuk, ic;:in etrafm1 kaplayan kabuk ve }'a§ iken ic;:ten ay
nlabilen zanms1 kabuk. Keza bazan bir tek meyvede farkh unsurlar 
olmaktad1r. Mesela agac;: kavununun ka'bugu kuru ve siCak, ic;:i yak1c1 
ve 1slaktlr. Kuzu kulag1 ise soguk ve kuru, ic;:i s1cak ve kuru, c;:ic;:egi ise 
yak1c1 ve kurudur. Mesela iiziim, kabugu ve c;:ekirdegi kuru ve soguk, 
. eti ve suyu ise s1cak ve nemlidir. i§te tabiat kariunlarmm ve gok ci
simlerinin etkisi aym olmakla birlikte bu bir tek tohumdan boyle fark-
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11 unsurlarm dogmas1 mutlaka Allah'm takdir ve tanzirni ile olmall
dir. 

ikinci Mes'ele : Ayette gec;en ccc;ift c;i~t» kelimesi, iki Sllllf mana
.'lmachr. Bu farkhhk ya tath ve ek§i gibi tat bak1rmndan, ya s1cak ve 
soguk gibi tabiat bak1mmdan, yahut da beyaz ve siyah gibi renk ba
kimmdan olmaktad1r. 

~oyle bir soru sorulabilir: <;ift zaten ikili bir rakamd1r. Buna 
ayette ((c;ift c;ift» denmesinin ne yaran olabilir? 

Biz deriz ki : Rivayete gore Cenab-1 Allah ilk olarak kainatl ya
rattlgi zaman, agac;lan yaratt1gmda onlarm her bir ne\"inden 1ki tane 
yaratrm§tlr. Eger ayette sadece ccc;ift yarattl» denseydi, bununla tiir 
mii veya · §ah1s m1 kasdedildigi biUnmezdi. Fakat, <<c;ift c;ift» denince 
anlad1k ki; yiice Allah ilk yarattlgmda her bir tiirden az veya c;ok de
gil iki c;ift yaratm1~tlr, Hiilasa bugiin insanlar c;oktur. Fakat insanllk 
Adem ve Havva gibi iki sm1fla ba§lad1g1 gibi, diger bitki ve agac;lar da 
toyle ba§lam~tir. 

'Dordiincii nevi : Bu ayette gec;en dordiincii tiir gece ve giindiiziin 
durumu ile yap1lan istidlaldir. <<Giindiizii geceye biiriiyen» ifadesi bu
na i§aret ediyor. Bu ciimle ile, nimetlerin ancak gece ve giindiiz ve 
bunlarm pe§pe§e gelmesi ile olgunla§acagi vurgulamyor ... Yiice ·Allah, 
bu parlak ve kesin delilleri zikrettikten sonra ((§iiphesiz, dii§iinenler 
ic;in bunda ayetler vardlr» buyurmu§tUr. 

Cenab-1 Allah \!Ogu kez sufli alemde bulunan delilleri zikrettigi 
her yerde (c~iiphesiz bunda dii§iinenler ic;in ayetler vardlr.» veya bu 
manaya gelen bir · ifade kullanmaktad1r. Bunun sebebi; filoroflarm 
sum alemdeki olaylan, yildizlarda meydana gelen degi§iklige bagla
malandlr. Zira filozoflann bu gorii§lerinin dogru olmad1gma deliller 
getirilmedikc;e maksad has1l olmaz. Bunun ic;indir ki Allah Teala, 
cc'~tiphesiz bunda dii§iinenler i·c;in ayetler vardlr» buyurmakta, sanki 
bundan sonra dii:§iinme kahyor. istidl~lin tamamlanmas1 i·c;in bu nok
tadan soma mutlaka dii§iiniilmesi lazimdir, buyurmaktadir. 

Filozoflara bu iddialarma kar§I iki tarzda cevab verilir : 
1) Siz siifli alemdeki olaylan, gok cisimlerinin durumlarma bag

hyorsunuz. Oysa bi~ her bir gok cisminin yap1, konum ve ozelligine 
sahip olmasmm Allah'm tahsisi ile oldugunu delillerle isbat ettik. Bn 
cevab Allah tarafmdan bu ayette zikredilmi§tir. Yiice Allah burada, 
semavi delilleri serdetmekle i§e ba§lami§ -bunlann Yaratlcmm var
hgma nas1l delalet ettigini . izah ettik- sonra diinya ile ilgili delilleri 
zikre gec;mi§tir. 

Diinyad~ olagelen bu olaylarm, uzaydaki cisimlerin durumuyla 
ilgili oldugunu nic;in dogru bulmayallm? denirse buna §6yle cevab ve-

Tefsir, C. VIII F. 264 
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ririz : Durum oyle kabul edilse bile, bu gok cisimlerinin de bir yara
ticiya muhta~ oldugunu isbat ettigimiz i~in bu durum dti§tincemizi 
ibtal etmez. 

ikinci tarz : Bu tarz cevabta stifli alemdeki hadiselerin uzaydaki 
birtakun cisimlerin konumlarmdan dolay1 meydana gelemeyecegine 
dair deliller serdedilmesidir. Bu tarz, bundan sonraki ayette i§lenmek
tedir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XIX, 2-5). 

Bu ayet_te birka~ mes'ele vard1r : 
Birinci Mes'ele : Bu ayette bu dtinyada meydana gelen fizik olay

larmm gok cisimlerinin, ylldizlarm konum ve hareketinden ne§'et et
medigine delil getirilmek istenmektedir. Bu iki ttirlti ifade edilir : 

1) Dtinyada tabiat ve mahiyet bakimmdan farkh, birbirine kom
§U kit'alar vard1r. Bunlarm baz1s1 ~orak, baz1s1 gev§ek, baziSl sert, ba
ZlSI bitki i~in elveri§li, baz1s1 ta§h, kumlu, baziSI c;amur halindedir. Bu 
kom§U k1t'alara gtine§ ve diger Yildizlarm etkisi birdir. Bu birlige rag
men k1t'alann ayn niteliklere sahib olmas1, Allah'm takdiri iledir. 

2) Yerin bir parc;as1 aym su ile sulamr. Buraya gtine§in etkisi de 
aymd1r. Buna ragmen burada yeti§en meyveler tat, renk, tabiat ve 
6zellik bak1mmdan farkh olmaktad1r. Hatta elimize bir tiziim salk1m1 
ahp incelesek, btittin taneleri tath ve olgunla§ml§ oldugu halde, bir 
tancnin ek§i oldugunu gortirtiz. Oysa unsurlarm ve y1ldizlarm bu ta
nelerin hep.sine etkisi aymd1r. Hatta bundan daha . ilginc; ornekler de 
vard1r. Baz1 gtil ttirleri vard1r. Bunlarm tomurcuklarmm bir taraf1 

_ ,_ gayet kirm1z1 oldugu halde, obtir taraf1 son derece siyah olur. Ustelik 
bu giil son derece ince ve yumu§aktlr. Binaenaleyh burada gtine§in 
etki.si taraflardan birine ula§mi§, digerine ula§mami§tlr denemez. Bu 
durum, bu olaylarm Allah'm tedbiri ile olduguna kesinlikle delalet 
eder. Cenab-1 Allah bu noktaya «Hepsi de aym su ile sulamr. Ama lez
zetc;e onlan birbirinden ayn kilmi§IZdlr.» §eklinde i§aret buyurur. 
(Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XIX, 6-7). 
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5 $a$acaksan, onlann : Biz toprak olunca yeniden 
mi yaratrlacagrz? demelerine $a$mak gerekir. I$te onla.r, 
Rablannr inkar edenlerdir. I9te onlar, boyunlarina demir 
halkalar vurulanlardrr. Ve i$te onlar; cehennemliklerdir, 
orada temelli kalacaklardrr. 

Asii ~a!}Ilacak Olan 
Allah Tea.Ia. el~isi Muhammed (s.a.) e §6yle buyurur : Bu mti§rik

lerin ahireti (yeniden diriltilmeyi ve Alah'a dondtiriilmeyi) yalanla
malanna §a§acaksan onlann .. . demelerine §a§mak gerekir. Bununla 
bfrlikte onlar Allah'm diledigine gti-~ yetirici olduguna delalet eden 
yaratmasmdaki ayetlerini mti§ahade etmektedirler. Onlar aym zaman
da Allah'm e§YRYI yaratmaya ba§lad1gm1, amlml§ bir §ey olmad1ktan 
sonra onlan yarattigm1 itirat etmektedirler. Biittin bunlardan sonra 
onun alemleri yeni bir yaratlln~la iade edecegi (onlan tekrar yarata
cagl) haberini yalanlamaktadirlar. Halbuki onlar yalanlad1klanndan 
daha §a§Irtlci olamm mti"§ahade etmi§ ve itiraf etmi§lerdir. i§te sen 
§a§acaksan, onlarm §U sozlerine §a§mahsm: ((Biz toprak olunca yeni-
den mi yaratllacag1z?» Her bilgili ve ak1lh ki§i bilir ki gokleri ve yer
leri yaratmak insanlan yaratmaktan daha btiytikttir. Yaratmaya ba§
layana onu tekrar etme daha kolayd1r. Nitekim Allah Teala ba§ka bir 

· ayette ~oyle buyurur : ((Gormtiyorlar m1 ki, g6kleri ve yeri yaratan ve 
onlan yaratmaktan yorulmayan Allah, 6ltileri de diriltmeye kadirdir. 
Evet 0, muhakk-ak her§eye kadir'dir.» (Ahkaf, 33) . Sonra Allah Teala, 
yalanlayanlan §6yle niteler: cci§te onlar, Rablanm inkar edenlerdir. 
i§te onlar, boyunlarma demir halkalar vurulup bunlarla ate§e stirtik
lenenlerdir. Ve i§te onlar; cehennemliklerdir, orada temelli kalacak
lardlr, (orada ebedi olarak kalacaklar, ba§ka bir yere dontip ge~eme
yecekler ve orada son bulmayacaklardir.) » 

..-; .......... ,,\ ................ ,:- .... ),_,,J__....} .\·~ 0 •_\~·:--.... -: ... ~~\ (;-::: -: :-.. -;,, ..... (. ·\·:~ ... 
;~.J~~;~\.J~~\ ~~...::....»..>.9.J~'~~'II~~J ~ ., .. ., ~ , . .., "" . ., ;; .,. ., 

d)~~,~~8;S~;~Y~q 
6 - Iyilikten once kotuluk isterler c;abuca.k senden. 

Oysa onlardan once nice ornekler gec;mi$tir. Dogrusu in
sanla.nn zulmetlerine ragmen, Rabbrn magfiret sahibi
dir. $uphesiz ki Rabbrnrn ceza_landrrmasr, !?iddetlidir. 
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Allah Teala buyurur ki : Bu yalanlayanlar iyilikten once kotiiliik, 
azab isterler senden. Allah Teala ba§ka ayetlerde onlardan haber ve
rerek ~oyl~ buyurur : ((Dediler ki : Ey kendisine kitab indirilen ki~i, sen 
mutlaka delism. Dogru si::iyleyenlerdensen bize melekleri getirmeli de
gil misin? Biz melekleri ancak hak ile indiririz. 0 zaman da kendileri
ne miihlet verilmez.n (Hicr, 6-8), ((Senden azab1 ~ar<;abuk isterler. Eger 
belirtilmi~ bir siire olmasayd1, azab onlara hemen gelirdi. Ama yip.e 
de onlar farkma varmadan ba~larma ans1zm gelecektir. Senden azab1 
~ar<;abuk istiyorlar. Dogrusu cehennem (yakmda) kafirleri km~atacak
tir.n (Ankebut, 53-54), ((isteyen birisi inecek azab1 istedi.n (Me'aric, 1), 
ccOna inanmayanlar ~abuk gelmesini istediler. iman edenler ise, on
dan korku ile titrediler. Ve onun hak oldugunu bilirler.n (~urn, 18), 
((Ve dediler ki : Rabb1m1z, hesap giiniinden once bizim payimiZI ~abuk 
ver.>; (S~d, 16), ccHani demi§lerdi ki : Ey Allah1m1z; eger bu, ger~ek

ten Senin katmdan ise bize gi::ikten ta§ yagd1r, yahut ac1kh bir azab 
getir. n (Enfal, 32) . Onlar, Allahm el\!isinden A1la:1'm aza:blru ba§lan~ 
na getirmesini istiyorlardL Bu onlarm yalanlama, kiifiir ve inadlan-

. run §iddetindendir. 
Allah Teala buyurur ki : ccOysa onlardan i::ince ibret alma:cak nice 

i::irnekler ge~mi§tir. Ge~mi§ iimmetlerin iizerine intikamimizi gi::inder
dik ve onlan onlardan ibret alacaklar i~in bir i::irnek, ibret ve nasihat 
k1ld1k.n Sonra ·Allah Teala, §ayet ilmi ve aff1 olmasayd1, onlara azab1ru 
hem~n gi::indermi§ olacagm1 haber verir. Nitekim ba§ka bir ayette §i::iy
le buyurmaktadlr : ((~ayet Allah insanlan kazand1klan ile miizakere 
·etmi§ olsayd1; onun iistiinde bir canll b1rakmazd1.n (Fat1r, 45). Bu ayet-i 
kerime'de ise : crDogrusu insanlarm zulmetmelerine ragmen, Rabbm 
magfiret sahibidir. » buyurur ki zulmetmelerine, gece giindiiz hata etme
lerine ragmen insanlar i~in af, bagi§lama ve onlarm hatalanm ortme 
sahibidir. Daha sonra onlarda, hem iimit ve hem de korkunun birlik
te olmasl . i:~in bunun pe§inden cezalandirmasmm §iddetli oldugunu 
bildirir. Nitekim ba§ka ayetlerde §oyle buyurmaktad1r: c<Seni yalan
larlarsa; de ki : Rabbm1z -geni§ rahmet sahibidir. O'nun giicii giinah
karlar -giiruhundan di::indiiriilemez.n (En'am, 147) , cc~iiphesiz ki Rab
bm; cezayi ~abuk verendir. Ve muhakkak ki 0, Gafur'dur, Rahim'dir.» 
(A'rat, ·167) ,' wKullanma bildir ki : Muhakkak Ben Gafllr, Rahim ola-

. mm. Ve muhakkak ki azab1m da elem verici bir azabd1r.n (Hicr, 49-50). 
Bu ve benzeri bir~ok ayette korku ve iimit bir1ikte zikredilmi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm... Said ·ibn . Miiseyyeb'den 
rivayetine gi::ire; o, §Oyle demi§tir. ccDogrusu insanlarm zulmetmeleri
ne ragmen Rabbm magfiret sahibidir. ~iiphesiz ki Rabbmm cezalan
dirmasi, §iddetlidir.n ayeti nazi! oldugunda Allah Raswii (s.a.) §i::iyle 
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buyurdu: ~ayet Allah'In aff1 ve (giinahlardan) vazgegmesi olmasayd1 
hi<; kimseye hayat tath olmazd1. ~ayet O'nun tehdidi ve cezalandir
masi da olmasayd1 o zaman herkes (varhgma, hayata, ameline) gii
venir, dayamrd1. Haf1z ibn Asakir, Hasan ibn Osman Ebu Hassan ez-Zi
yadi'nin hal terciimesinde rivayet eder -ki o, Rab Teala'y1 uykuda (rii'
yasmda) g-ormii§ Allah Rasulii (s.a.) de onun oniinde durmu§ umme
tinden birine §efaat ediyormU§. Ona §Oyle buyurmU§ : Sana Ra'd su
resinden : «Dogrusu insanlann zulmetmelerine ragmen, Rabbni mag
firet sahibidir.» ayetini indirmi§ olmam sana yetmiyor mu? ve sonra 
Ebu Hassan ez-Ziyadi uykusundan uyanmi§. -

7 - Kufredenler derler ki : Ona Rabb1ndan bir ayet 
Indirilmeli degil miydi? Sen, ancak bir uyanciSin ve her 
kavmin bir yol gostericisi vard1r. 

Allah Teala mii§riklerin kiifiir ve inadlarmdan §:5yle diyeceklerini 
haber verir : «Daha oncekilere gonderildigi gibi ona Rabbmdan bir 
ayet indirilmeli degil miydi?» Nitekinf onlar Allah Rasulii (s.a.) nden 
Safa tepesini kendileri igin altm yapmas1ru, kendilerinden daglan iza
le edip onlarm yerine otlaklar ve nehirler koymasm1 teklif etmi§tiler. 

,.Allah Teala buyurur ki: «Bizi ·ayetlerle gondermekten allkoyan §ey; 
ancak oncekilerin onlan yalanlaml§ olmaland1r. Semud'a da gozleri 
gore g-ore. bir di~i deve vermi§tik. Ona zulmetmi'§lerdi. Halbuki Biz, · 
ayetleri ancak korkutmak igin gondeririz.» (isra, 59). Allah TeaJa bu
yurur ki: «Sen, ancak bir uyanc1sm>> Senin vazifen, sadece Allah 
Teala'nm sana emretmi§ oldugu Allah'm risaletini teblig etmektir. 
ccOnlan hidayete erdirmek .sana d,ii§mez. Allah diledig~ hidayete er
dirir.» (Bakara, 272). 

Allah Teala'mn: ccHer kavmin bir· yol g6stericisi · vard1r.>i fi.yeti 
hakkmda ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha: Her kavmin bir 
davet~isi vard1r, demi§tir. Bu ayetin tefsirinde yine ibn Abbas'tan r1-
vayetle Avfi der ki: Allah Teala §oyle buyuruyor: Ey Muhammed sen 
bir uyanc1sm. Her kavme yol g6sterici olan benim. Miicahid, Said ibn 
Ciibeyr ve Dahhak da boyle soylemi§lerdir. Miicahid'den rivayete-gore; 
ayette ge~en ccYol g6sterici» den maksad, Peygamberdir. Nitekim Al
lah Teala ba§ka bir ayette §6yle buyurur : ccHi<; bir ummmet yokt.ur 
ki, ona uyanc1 gel~ elmasm.» (Fatlr, 24) K~tade ve Abdurrahman 
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ibn Zeyd de boyle sayler. Ayetteki «Yol gostericin yi, Ebu Salih ve Yah
ya ibn Rafi', kumandan olarak anlam1§lard1r. Ebu'l-Aliye der ki: Yol 
gosterici; kumandand1r. Kumandan, ba§kand1r, ba§kan ise ameldir. 
ikrime ve Ebu Duha'dan rivayet edildigine gore ayetteki yol go,sterici 
Muhammed (s.a.) dir. Malik ise «Her kavmin bir yol gostericisi var
dJr.n ayetinde der ki: Onlan Allah'a ~ag1ran (davet eden) kimsedir. 
Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki: Bana Ahmed ibn Yahya es~Sufi'nin ... ibn 
Abb-as (r.a.) tan rivayetine gore; o, §byle anlatlyor : «Sen, ancak bir 
uyariClSlll. Ve kavmin bir yol gostericisi vardlr.)) ayeti nazil oldugu za
man, Allah Rasulii (s.a.) elini gogsiine koyup: Ben uyanCiyim. Ve 
her kavmin bir yol gostericisi vard1r, buyurup eliyle Ali'nin omuzuna 
i§areth~ ~oyle buyurdu : Ey Ali, yol gosterici sensin. Benden sonra hi
dayete erenler seninle hidayete ula§acaktlr. Bu hadiste §iddetli bir ne
karet vard1r. (Bu hadis miinkerdir) . ibn Ebu Hatim der ki: Bize All 
ibn Hiiseyn'in ... Ali' den rivayetinde, <<Ve her kavmin bir yol gosterl
cisi vardlr.)) ayeti hakkmda o, §byle demi§tir : Yol gosterici, Ha§lm 
Ogullarmdan birlsidir. Ciineyd : 0, Ali ibn Ebu Talib (r.a.) dir, der. 
ibn Ebu Hatim der ki : Kendisinden gelen rlvayetlerden birinde ibn 
Abbas'tan ve Ebu Ca'fer Muhammed ibn Ali'den de bu gorii§iin bir 
b8nzeri rivayet edilmi§tir. 

(, .. _,_,. ·~'"> :-,~ ""('_ ,.('./• > ........ <:. ,.,,, >•"" "";}'"' 
. ~~.:~?i'J....,;:£=--:,;>,i;vJ ... ~.):JR~ts=~~\:~d' 

d)J,G-'l\~,~1 ~;~ ~ ~}'l~® 
8 - Allah; her di~inin neyi yuklendigini ve rahimle

rin neyi eksiltip artirdigini bilir. O'nun katlnda her ~ey 
bir olguye goredir. 

9 - Goruleni de gorulmeyeni de bilir. Yucelerin yu
cesidir 0 . 

GOriilenin ve Goriilmeyenin Bilgisi 

Allah Teala haber veriyor ki; tam ve kamil ilmine hi~ bir §ey 
gizli . kalmaz. Canlllarm biitiin di§ilerinden hamile olanlarm neye ha
mile olduklanr:n ilmi ihata etmektedir. Nitekim ba§ka bir ayette §OY.
le buyurur: «Ve rahimlerde olam 0 bilir.)> (Lokman, 34) Yani h'amile 
oldugu §ey erkek mi di~i mi, giizel mi ~irkin mi, mutlu mu, mutsuz 
mu, uzun. omiirlii mii yoksa k1sa omiirlii mii? Nitekim Allah Tea1a, 
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ba§ka ayetlerde §Oyle buyurmaktad1r : ccSizi daha topraktan yaratt1g1 
zaman ve siz analanmzm karmlannda doller halinde iken sizi en iyi 
bilen O'dur. Kendinizi temize \!Ikarmaym. 0, kotiiliikten sakmanlari 
en iyi bilendir.)) (Necm, 32), ccSizi analanmzm kannlannda, ti~ ka
ranhk ic;:inde, bir yaratill§tan sonra obtir yaratlll§a gegirerek yarat
maktadir.l) (Ziimer, 6), c<Andolsun ki Biz, insarn gamurdan (siiziil
mii§) bir ozden yarattlk. Sonra da onu nutfe halinde saglam bir yere 
yerle§tirdik. Sonra nutfeyi bir kan p1ht1S1 haline getirdik, derken o 
kan p1htism1 bir \!ignemlik et yaptlk. Bir ~ignemlik etten kemikler ya
rattlk. Kemiklere de et giydirdik. Ve &onra onu ba§ka bir yarat1k yap
tlk. Yaratanlann en .giizeli olan Allah'm §am ne yiicedir.ll (Mii'mi
nun, 1'2-14). Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde ibn Mes'ud'dan riva
yet edilen bir hadiste Alla'h Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§tur: 

Muhakkak ki sizden birinin yaratlh§l annesinin karmnda k1rk 
giinde toplamr. Sonra aym siirede bir kan p1htls1, sonra aym siirede 
bir gignem et olur. Sonra ona bir melek ganderilir de ona ruh iifiiriir 
ve dart · kelime emrolunur. R1zkm1, amriinii, amelini, mutlu mu mut
suz mu oldugunun yazilmas1yla emrolunur. Ba§ka bir hadiste de §ay
le buyrulur: Melek der ki : Ey Rabb1m, erkek mi di§i mi? Ey Rabb1m, 
mutsuz mu mutlu mu? nzk1 nedir? eceli nedir? Allah Teala sayler, 
melek yazar. 

Allah Teala: ccVe rahimlerin neyi eksiltip art1rd1gmi bilir.ll buyu
rur ki Buhari §Oyle diyor: Bize Ibrahim ibn Mtinzir'in ... ibn Omer'
den rivayetinde Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : 

j·~ --~·1:~) ·~~~~;~;:.;,):~\.. 'j:~~_; ·~1~1 ~j\.. 'i:;~'~l ~~~~ ;i-~1 ~.:\~: ,.1.,7\• ... , ~, "'tfll ,\.. ... ,·""L.) 
\ ~ , · 1 • ... , ... , , ~ , .. • ... ... ' • :;, "" "'• 

'ZII)f~ ~t..ll f _,;; ~ 'f"ai)f) ~ ;s_~jiZj~;:~i.$_/S.'l) ·~\ 'l~ ~I j;t1 

Gaybm anahtarlan be§ olup onlan Allah'tan bll§ka hie;: kimse bll
mez: Yann ne olacagm1 ancak Allah bilir. Rahimlerin neyi eksiltti
gini ancak Allah bilir. Yagmurun ne zaman gelecegini Allah'tan ba§
ka hie;: kimse bilmez. Bir rtefis nerede olecegini bilmez. Allah'tan ba§-: 
ka hi\! kimse k1yametin ne zaman kopacagm1 bilemez. 
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ibn Abbas'tan rivayetle Avfi : «Rahimlerin neyi eksilttigini bilir.» 
a.yetinde, dii§iigiin kasdedildigini sayler. «Neyi art1rd1g1m bilir.» ayeti 
hakkmda ise §i::iyle der : Rahim hamilelikte eksilttiginin . iizerine artl
nr da sonunda tamam olarak dogurur. Kadmlardan kiminin hamile
ligi on ay, kiminin dokuz ay olup kimininki bundan fazla, kimininki 
de eksiktir. i§te Allah Teala'nm zikretmi§ oldugu eksiltme ve artir
ma budur. Biitiin bunlar Allah Teala'mn ilmi iledir. Dahhak, «Rahim
lerin neyi eksiltip artlrd1gm1 bilir.» ayeti hakkmda ibn Abbas'm §6y
le dedigini nakleder : Dokuz aydan eksigi ve onun iizerine artam. Yine 
Dahhak aer ki : Annem beni iki sene karmnda ta§Idiktan sonra do
gurmu§. Beni i::in di§lerim 91km1§ halde dogurmU§. ibn Ciireyc'in Ce
mile bint Sa'd'dan, onun da Hz. Ai§e'den rivayetinde o, §i::iyle uemi§
tir : Hamilelik bir igin gi::ilgesinin hareket edecegi miktarda dahi iki 
seneden fazla olmaz. Mticahid, <<Rahimlerin ney.l eksiltip artlrd1~m 
bilir» ayetinde §6yle demi§tir .: Kadmm hamileliginde gi::irmii§ oldugu 
kand1r. Artud1g1 ise, dokuz ay iizerine oland1r. Atlyye el-A vfi, Katade, 
Hasan el-Basri ve Dahhak da boyle si::iylemi§lerdir. Yine Miicahid §6y
le diyor : Kadm dokuz ay i9inde~ kan goriirse, dokuz aydan '(hamileli
g·i) fazla olur. Aynen hay1z giinlerinde oldugu gibi. ikrime, Said ibn 
Ciibeyr ve ibn Zeyd de boyle si::iylemi:;;lerdir. Yine Miicahid §6yle di-

. yor : Rahimlerin eksilttigi, kad1mn kan di::ikmesi (adet -gormesi) dir. 
Nihayet s;ocuk eksik (zay1f) olur. Rahimlerin artud1g1 ise; §ayet ka
dm kan di::ikmez (adet gormez) ise 9ocuk tam ve biiyiik olur. 

Mekhul der ki : Cenin annesinin karnmda (bir §ey) istemez. Mah
zun ve kederli olmaz. Onun nzk1 annesinin karmnda hay1z kanmdan 
gelir. i§te bu sebepledir ki hamile kadm, hay1z gi::irmez. Yere dii§tiigii 
zaman bagmr. Onun bag1rmas1 yerini yad1rgamasmdand1r. GObegi ke
sildigi zaman Allah Teala, onun nzk1m annesinin memesine (_;evirir 
de 9ocuk yine bir §ey istemez, mahzun ve kederli olmaz. Sohra bir 
§eyleri eliyle ahp yiyecek 9ocuk olur. Bir de bakml§Sm ki o balig ol
mu§ : Ya aghktan olecegim, ya da oldiiriilecegim. R1z1k bana n1ereden 
gelecek? diyor. Mekhul der ki: Yaz:tklar olsun sana; sen annenin kar: 
mnda iken, sen kii9iik bir <;ocuk iken Allah seni besledi. Nihayet gii~
lenip aklm erer oldugu zaman : Ya a<;llktan i::ilecegim, ya da oldiiriile
cegim. R1z1k bana nereden gelecek? dedin. Sonra Mekhul §U ayeti .oku
mu§ : «Allah her di§inin neyi yiiklendigini ve rahimlerin neyi eksiltip 
artlrd1gm1 bilir. O'nun katmda her §ey bir i::il9iiye goredir.» 

Katade, «O'nun katmcia her §ey bir i::il9iiye goredir.>> ayetinde ece
lin, yaratlklarm nz1klarmm, ecellerinin kasdedildigini, ' but tin bunlar 
i<;in belli bir ecel konuldugunu soyler. Sahib bir hadiste rivayet edil
digine gore; Hz. Peygamber (s.a.) in k1zlarmdan birisi ona _: Bir oglu-
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nun oHirn halinde oldugu ve yamnda haz1r bulunmasmi istedigi ha
berini gondermi§ti. Allah Rasulii (s.a.) ona haber gond~rip §Oyle b·u
yurdu: Muhakkak ki veren de alan da Allah'tlr. O'nun katmda her 
§eyin belirli .bir siiresi vard1r. Ona emrediniz de sabretsin ve sevab1111 
AUah'tan beklesin. Ravi hadisin tamam1m zikretmi§tir. 

Allah Teala: «GOriileni de, goriilmeyeni de bilir.»· buyurur ki kul
larm mii§ahade ettigi ve onlara gizli kalan her §eyi bilir. Hi~ bir §ey 
ona gizli kalmaz. Her §eyden biiyiik ve yiicedir, .en yiicedir 0. 
ilmi her §eyi ku§atml§tlr. Her §ey kahr u galabesi altmdad1r. Bo
yunlar O'na egilmi§, isteseler de istemeseler de kullar O'na boyun eg
mi§lerdir. 

10 - Aran1zdan birisi ister s6zii gizlesin, ister ac;1ga 
" vursun, ister geceye biiriinerek gizlensin, ister giindiiziin_ 

ortaya <;1ks1n; hie; fark yoktur. 
11 - Ardlndan ve 6niinden ta'kib edenler vard1r. 

Allah'1n emriyle . onu goz·etirlet. ~iiphesiz ki bir kavim, 
'kendini degi~tirmedikc;e; Allah da onlan degi~tirmez. Ve 
Allah, bir 'kavmin fenahg1n1 dileyince; art1'k onun 6niine 
gec;ilemez. Allah'tan ba~ka milan koruyacak lbirisi de bu
lunmaz. 

6ir Toplum Kendini D~g~tirmedik~e Allah 0 Toplumu Degi§tirmez 

Allah Teala, ilminin biitiin yarat1klanm ihata ettigini haber ve· 
riyor. Onlardan ooziinii gizleyen veya a~1klayan O'nun i~in m~savidir, 
onu mutlaka i§itir. Hi~ bir §ey O'na gizli kalmaz. Nitekim ba§ka ayet
lerde §6yle buyurmaktad1r: «Sozii a~1ga vursan da (vurmasan da) 
§iiphesiz ki 0, gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir.» (Taha, 7), <<Gizle-
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diginizi ve agikladigmiZI bilen Allah' a secde etmesinler diye ... » 
(Neml, 25) 

Hz. Ai§e (r.a.) der . ki : i§itmesi btittin sesleri ihata eden Allah'I 
tesbih, tenzih ederim. Allah'a yemin olsun ki kocasm1 Allah Ras\llti 
(s.a.) ne §ikayet etmek tizere gelen ve onunla tarti§an kadm geldi
ginde, ben evin bir kb§esindeydim. Allah Rasulti (s.a.) kadmm baz1 
sozlerini bana gizlemi§ti de Allah Teala : «Kocas1 hakkmda seninle tar
tl§an ve Allah'a da §ikayette bulunan (kadm) m soztinti Allah i§it
mi§tir. Allah sizin konu§mamzi i§itir. Muhakkak ki Allah, Semi'dir, 
Basir'dir.» (Mticadile, 1) ayetini indirdi. 

Allah Teala buyurur ki : ister gecenin karanhg1 iginde evinin de
rinllklerinde btirtintip gizlensin, ister gtindtiztin beyazllk ve .l§lgmda 
ytirtir, ag1k halde ortaya g1ksm her ikisi de mtisavi olarak Allah'm il
rnindedir. Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde §byle buyurur: «Elbl
selerine btirtindtikleri zaman da dikkat edin. Allah, onlarm gizleqikle
rini de ag1ga vurduklanm da bilir.» (Hud, 5), «Ne i§te bulunsan, Kur'
an'dan ne okusan oku ve siz (insanlar) ne i§ yaparsamz; yaptlklan
mza dald1g1mzda mutlaka Biz tizerinizae §ahidiz. Yerde ve gokte hi~ 
bir zerre Rabbmdan gizli degildir. Bundan daha ktigtigti de, daha bti
ytigti de §tiphesiz apa~1k kiiabdad1r.» (Yunus, 61) . 

«Ardmdan ve ontinden onu ta'kib edenler vard1r. Allah'm emriyle 
onu gozetirler.» Kul igin onu nobetle§e gozeten melekler~ gece koru
yucular ve gtindtiz koruyucular vard1r. Onu kottiliiklerden ve musi
betlerden korurlar. Aynca hay1r olsun '§er olsun onun amellerini mu
hafaza, ile kaydeden ba§ka melekler de vard1r. Bunlar da, gece melek
leri ve gtindtiz melekleri olarak iki k1s1mdlr. Sag ve solunda olmak 
tizere iki melek olup bunlar amellerini yazarlar. Sagmdaki melek iyi
likleri, solundaki de kottiltikleri yazar. Aynca birisi arkasmdan, dige
ri bntinden olmak tizere OilU muhafaza edip koruyan diger iki melek 
daha vard1r. Kul gtindtiz dart, gece de dart melegin arasmdad1r. Bun
lardan iki.si koruyucu ikisi de yaz1c1 meleklerdir. Nitekim sahih bir 
hadiste §byle buyrulur : Gece melekleri ile giindtiz melekleri sizin ba
§Imzda nobetle§e d~rurla:r. Sabah ve ikindi namazmda bir araya ge
lirler. Sizinle gecelemi§ olanlar (Allah'a) ytikselirler de sizi en iyi bi
len oldugu halde onlara sorar : Kullanm1 ne halde b1rakt1mz? ·Onlar : 
Onlara vard1k namaz k1hyorlard1, onlan b1rakt1k yine namaz killyor
lardi, derler. Ba'§ka bir hadiste ise §byle buyrulur : Muhakkak ki si
zinle beraber sadece helada ve cima' halinde iken sizden aynlanlar 
vard1r. Onlardan utamn ve ho§lamlmayacak §eyler yapmamak sure
tiyle onlara ikramda, ta'zimde bulunun. 

ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ta!ha der ki : «Ardmdan ve ontin-
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den onu ta'kib edenler vard1r. Allah'm emriyle onu gozetirler.» Ar
dmdan ve onfulden Allah'm emri ile ta'kib edenler, meleklerdir. ibn 
Abbas'tan rivayetle ikrime de : «Allah'm emri ile onu gozetirler.» aye
ti hakkmda §byle der: Onu oniinden ve ardmdan muhataza eden, me
leklerdir. Allah'm kaderi geldigi zaman ondan aynllr, onu yalmz bl
rakirlar. Miicahid der ki : Hi<; bir kul yoktur ki uykusunda, uyamkll
gmda onu cinlerden, insanlardan ve ha§arattan korumakla gorevlen
dirilmi§ bir melek olmasm. Onlardan birisi kulu kasdederek geldigi za
man melek: Arkana dikkat et, der. Ancak Allah'm izin verdiklerl miis
tesna. i.~te onlar kula isabet eder. Sevri'nin Habib ibn Ebu Said kana
llyla... ibn Abbas'tan rivayetinde o, <<Ardmdan ve oniinden ta'kib 
~enler vardlr.)) ayeti hakkmda : 0, diinya krallanndan bir kraldlr ki 
onun ~ok <;ok koruyuculan vard1r, demi§tir. ibn Abbas'tan ri
vayetle Avfi, «Ardmdan ve oniinden ta'kib edenler vard1r.>> aye
tinde · §eytamn dostu kasdedilmektedir, ona kar§I koruyucu olur
lar, der. Bu ayetin tefsirinde ikrime der ki : Onlar; emirler (ba§kan
lar) dir, ontinde ve ardmda askerleri bulunur. Dahhak da, ccArdmdan 
ve oniinden ta'kib edenler vard1r. Allah'm emriyle onu gozetirler.>> aye
ti hakkmda §byle der : 0, Allah'm emriyle korunan; sultand1r ve on
lar §irk ehlidir. En dogrusunu Allah bilir ama burada a<;Ik olan §Udur : 
ibn Abbas, ikrime ve Dahhak'm bu sozlerinden maksad, meleklerin 
kullan korumasmm; insanlann, kral ve ba§kanlanm korumasma ben~ 
zetilmesldir. 

imam Ebu Ca'fer ibn Cerir ger<;ekten garib bir hadis rivayet eder 
ve der ki : Bana Miisenna'nm ... Kinane el-Adevi'den rivayetinde o, 
§oyle anlatrm§ : Osman ibn Affan, Allah Rasulii (s.a.) nun yamna gir~ 
di ve : Ey Allah'm el<;isi, kul ile beraber ka<; n~elek vard1r bana haber 
ver, dedi. Allah R>asulti §oyle buyurdu : Sag_mda iyiliklerini muhata
za ile gorevli bir melek, o solunda gorevli olanm amirldir. Sen bir iyi
lik yaP.tlgin zaman o, on iyilik olarak yaz1llr. Bir kotiiltik i·§lediginde 
solunda gorevli olan sagmda gorevli olana : Yazay1m m1? diye .sorar 
da o : Hay1r, belki o, Allah'tan magfiret diler de tevbe eder, der. U<; 
defa soyledigi zaman : Evet, yaz. Allah bizi ondan rahata erdirsin, ne 
k.Otii arkada§tlr. Allah'm hukukunu _gozetmesi ne kadar az ve bizden 
utanmas1 ne kadar az, der. Allah Teala : «0 bir soz atmaya dursun, 
mutlaka yamnda haz1r bir gozcii vard1r. >> (Kat, 18) buyurur. Ontin
de ve ardmda iki melek vard1r. Allah Teala : «Ardmdan ve oniinden 
ta'kib edenler vard1r. Allah'm emri ile onu gozetirler. >> buyurur. Bir 
melek de vard1r ki senin alnmdan tutmu§tur. Sen, Allah i<;in algak 
goniilliiliik yaptlgmda; seni yiiceltir, Allah'a kar§I biiyiiklendigln za
man da; senin belini k1rar, seni al<;altlr. ikl dudagm iizerinde iki me-
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lek daha vard1r ki bunlar da sadece senin Muhammed (s.a.) e olan sa
lavatlru muhafaza ve kaydederler. Bir de agzm iizerine gorevli melek 
olup agzma yilarun girmesini engeller. iki goziin U.zerinde de iki me
lek vard1r. I§te her Ademoglu ic;in gorevli olan on melek ·bunlardlr. 
Gece melekleri, giindiiz melekleri iizerine inerler. Zira gece melekleri, 
giindiiz meleklerinin d1§mdad1r. Boylece her Ademoglu ' ic;in gorevli olan 
yirmi melek bunlard1r. iblis giindiiziin, c;ocuklan da geceleyin gorev
lidirler. 

imam Ahmed - Allah ona rahmet eylesin~ der ki : Bize Esved 
ibn Amir'in ... Abdullah'tan rivayetine gore, Allah Rasulii (s.a.) §Oyle 
buyurmu§tur: Sizden hie; kimse yoktur ki; cinlerden bir arkada§I ve 
meleklerden bir arkada§I onunla gorevli bulunmasm. Onlar: Senin 
ic;in de mi ey Allah'm elc;isi? dediler de §Oyle buyurdu : Evet 'bana da. 
Fakat ona kar§I Allah Teala bana yard1m eder de bana sadece hayr1 
emreder. Hadisi sadece Muslim tahric etmi§tir. 

· Allah Teala: ccAllah'm emri ile onu gozetirler.)) buyurur ki bura
da maksadm, meleklerin kulu Allah'm emri ile korumalari oldugu 
soylen~tir. Bu gorii§ii Ali ibn E'bu Talha ve ba§kalan ibn Abbas'tan 
rfvayet etmi§lerdir. Miicahid, Said ibn Ciibeyr, Ibrahim en-Nehai ve 
ba§kalan da bu gorii§e zahibdirler. ( 00. ) 

Ka'b el-Ahbar der ki: Ademoglu i\!in her ova, ve dag teceili et
mi§ olsayd1, bunlardan her §eyde §eytanlan goriirdii. f}ayet Allah Te
ala sizin ic;in yiyeceginizde, ic;eceginizde ve avret yerletinizde sizi ko
ruyan melekler gorevlendirmi§ olmasayd1; mutlaka kapillrdmiz (§ey
t~nlarca) elde edilirdiniz. Ebu Umame der ki : Hie; bir Ademoglu 
yoktur ki; onunla 'birlikte onu koruyan bir melek olmasm. Ta ki ken
disi ic;in takdir olunana onu teslim edinceye kadar. Ebu Miclez der ki : 
Murad (kabilesinden) birisi Hz. Ali (r.a.) namaz kilarken ona gelip : 
Korun, muhakkak ki Murad'dan bir k1s1m insanlar seni oldiirmek is
tiyorlar,' demi§ti. liz. · Ali §Oyle dedi : Muhakkak ki herkesin berabe
rinde, onu kendisi ic;in takdir olunmami§ §eylerden koruyan iki melek 
vard1r. Kader gelince, kaderle onu ba§ba§a b1rak1rlar. Muhakkak ki 
ecel saglam bir kalkandir. 

. Baz1lan ( .illl_,....l d .U ~. ) ayetini : Allah'm emriyle onu ko
rurlar, §eklinde anlami§lardir. Nitekim bir hadiste varid olduguna go
re onlar: Ey Allah'm elc;isi, kendisiyle korunulacak muskalar hakkm
da ne dersin? Allah'm kaderinden herhangi bir §eyi engeller mi? de
tni§ler de §oyle buyurmu§ : Onlar da Allah'm kaderindendir. 

Ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said el-E§ecc'in .. . ibrahim'den 
rivayetinde o, §Oyle demi§tir : ccAllah Teala israilogullan peygamber-
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lerinden birisine vahyetti ki kavmine §Oyle s6yle : Bir kasaba ve bir 
ev ahalisi Allah'a itaat uzere olup ta bu durumdan Allah'a isyan olan 
bir hale dondukleri zaman; Allah Teala onlar i~in onlarm sevdiginden 
onlarm sevmedigine doner. ibrahim sonra §Oyle demi§tir: Bunun, Al
lah'm kitabmdan dogruluguna delil: «~uphesiz ki bir kavim, kendini 
degi§tirmedik~e Allah da onlan degi§tirmez.n ayetidir. Bu, merfu' bir 
hadiste de varid olmu§tur. HafiZ Muhammed ibn Osman ibn Ebu 
~eybe, «Sifat'Ul-lAT§n adll kitabmda der ki: Bize Hasan ibn Ali'nin ... 
Umeyr tbn AbdUlmelik'den rivayetinde o, §6yle anlatml§ : Ali ibn Ebu 
Talib, Kufe. minberinde bize hut'be okudu ve §Oyle dedi : Ben Allah 
Rasulu (s.a.) nlin yamnda sustugum zaman o, benimle soze (konu§
maya) ba§lardl, ona bir haber sordugum zaman haber verirdj. Mu-

. hakkak ki o, Rabbmdan bana rivayet etti ve §Oyle dedi: Rab buyurur 
kt : izzetim, Celalim ve Ar§ uzerine yucelmem hakk1 i~in; bir kasaba 
ve bir aile halkl bana isyan olan, ho§lanmadlglm bir halde olur da 
sonra bu durumdan benim sevdigim itaat1ma donerlerse; muhakkak 
Ben, onlar i~in onlann ho§lanmad1g1 azab1rm, sevdikleri rahmetime 
~eviririm. Bu, garib bir hadis olup isnadmda tamma(:hglm bir kimse 
vard1r. 

12 - O'dur size korku ve umide du1]urmek ic;in ~im
~?egi gosteren ve yagmur y(iklu bulutlan meydana geti

· ren. 
13 - Gok gurultusu; hamd ile, melekler de korku ile 

O'nu tesbih eder. 0 , ylld1nmlan gonderir de onlarla dile
digini c;arpar. Halbuki onlar, Allah

1 
hakk1nda tarti1]Iyor

lard!. 0, kudretinde pek c;etin oland1r. 

~im§ek ve Bulutlar 

Allah Teala, §im§ege hukmedenin kendisi oldugunu haber verir. 
~im§ek; bulutlar arasmda gorUlen parlak nur, l§lktlr. ibn Cerir'in ri-
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vayetine gore; ibn Abbas, Ebu el-Celd'e yaz1p ona ( J _r.ll ) kelimesinl 
sormu§tu da o, §Oyle demi§ti : ( J _r.ll ) sudur. 

«Korku ve iimide dii§iirmek i~in ... )) ayeti hakkmda Katade der 
ki : Yolcu i~in korku olarak. Zira o, §im§egin eziyet ve me§akkatin
den korkar. Mukim halde olan da iimide dii§er. Zira o onun bereketi
ni, faydasm1 umar, Allah'm nzkm1 ister. Allah Teala: «Yagmur yiik
lii bulutlan . meydana getiren.» buyurur ki; onlan yeni bir yaratlll§la 
yaratlr. Onlar, suyunun ~oklugu sebebiyle ag1r ve yeryiiziine yakm-
dlrlar. Miicahid; ayetteki ( Jl.A!ll '--;lb&...JI ) kelimelerini, i~inde su olan 
bulutlar, §eklinde a~1klar. Allah Teala : «Gok giiriiltiisii; hamd ile, 0 '
nu tesbih eder.» buyurur ki ba§ka bir ayette §Oyle buyurmU§tUr : 
ccO'nu hamd ile tesbih etmeyen hi~ bir §ey yoktur.» (isra, 44) . 

imam Ahmed der ki: Bize Yezid'in ibrahim ibn Sa'd'dan, onun 
da babasmdan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Mescidde Humeyd 
ibn Abdurrahman'm yamnda oturuyordum. C'ilfar ogullanndan bir 
ihtiyar ugrad1. Humeyd onu yamna davet etti. Geldigi zaman: Ey kar
de§im oglu, aram1zda ona yer ver (otursun). Muhakkak ki o Allah Ra
sulii (s.a.) ile beraber olmu§tur, dedi. ihtiyar geldi ve benimle onun 
arasma oturdu. Humeyd ona : Bana Allah Rasulii (s.a.) nden rivayet 
etmi§ oldugun hadis ne idi? diye sordu da ihtiyar §Oyle dedi : Allah 
Rasulii (s.a.) nii §Oyle buyururken i§ittim: Muhakkak Allah, bulut
lan meydana getirir de onlar en giizel §ekilde konU§Ur, en giizel §e
kilde giiler. En dogrusunu Allah bilir ama konu§masmdan maksad 
y1ldmm, giilmesinden maksad ise §im~ektir. Musa ibn Ubeyde, Sa'd 
ibn ibrahim'in §Oyle dedigini nakleder :Allah Teala yagmuru gonde
rir. Giilmesinde ondan daha giizeli ve konu§masmda ondan daha uy
sal ve iinsiyyet kesbedilmi§i yoktur. Onun giilmesi §im§ek, konu§masl 
da y1ldmmd1r. ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm... Muhammed 
ibn Miislim'den rivayetinde o, §Oyle demi§tir : Bize ula§t1gma gore 
§im§ek, dort yuzii olan bir melektir : insan, okiiz, akbaba ve arslan yii
zii. Kuyruguyla vurdugu zaman i§te o §im'§ektir. 

imam Ahmed der ki : Bize Affan'm . .. Salim'den onun da baba
smdan rivayetine gore ; Allah Rasulii (s.a.) §im~ek ve y1ldmm1 i§ittigi 
zaman §Oyle dermi§ : Ey Allah'1m bizi ofkenle 6ldiirme, bizi azabmla 
helak buyurma ve ondan once bize afiyet ver. Hadisi Tirmizi, Kitab'iil
Edeb'de Buhari, el-Yevm ve el-Leyle'de Nesei, Miistedrek'inde Hakim, 
Haccac ibn Artat kanallyla Ebu Matar'dan rivayet etmi§ler; Hakim, 
Ebu Matar'm ismini verrnemi§tir. Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki : Bize 
Ahmed ibn ishak'm ... Ebu Hiireyre'den - Ebu Hiireyre hadisi merfu' 
olarak rivayet etmi§tir- rivayetinde, Allah Rasulii gok giirlemesini 
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i§ittigi zaman : Gok gi.irlemesinin, hamd ile tesbih ettigini tesbih ede
rim, derrni§. Hz. Ali (r.a.) den rivayet edildigine gore; o, gok gi.irleme- . 
si sesini i§ittigi zaman : Senin tesbih ettigini tesbih ederim, dermi§. 
ibn Abbas, Esved ibn Yezid ve Tavus'dan rivayete gore onlar da, boy
le sayler imi'§ler. Evzai der ki : ibn Ebu Zekeriyya §Oyle derdi : Kim 
gok gi.irlemesini i§ittigi zaman; Allah'! tesbih eder ve O'na hamd ede
rim, derse; ona y1Idmm isabet etmez. Abdullah ibn Zi.ibeyr'den riva
yete gore; o, gok gi.irlemesini i§ittigi zaman konu§may1 b1rak1r ve : 
GOk gi.irlemesinin; hamd ile, · ve meleklarin O'nun korkusuyla tesbih 
ettiklerini tesbih ederim, der ve §Oyle eklermi§ : Muhakkak ki · bu, yer
yi.izi.i halk1 i9in §iddetli bir tehdiddir. Abdullah ibn Zi.i'beyr'in bu so
zi.ini.i Malik Muvatta'da, Buhari de Kitab'i.il-Edeb'de rivayet etmi§tir. 

· imam Ahmed der ki: Bize Si.ileyman ibn Davud et-Tayalisi'nin ... 
Ebu Hi.ireyre'den rivayetinde, Allah Rasuli.i (s.a.) §Oyle buyurmu~tur : 
Rabbuuz buyurur ki: ~ayet kullanm, Bana itaat etselerdi; Ben onla
ra yagmuru geceleyin gonderir, gi.indi.izi.in onlara gi.ine§i dogdurur ve 
onlara gok gi.irlemesinin sesini i§ittirmezdim. Taberani der ki :· Bize 
Zekeriyya ibn Yahya es-Saci'nin ... ibn Abbas'tan rivayetine gore, Al
lah Rasuli.i (s.a.) §oyle buyurmu§tur : Gok gi.irlemesini i§ittiginiz za
man Allah'! ammz, muhakkak ki zikreden birine o isabet etmez .. 

Allah Teala : uO, y1ldmmlan gonderir de onlarla diledigini c;ar
par.» buyurur ki; 0, dilediklerinden .intikam almak i.izere bir musibet 
olarak ylldmrnlan gonderir. Bu sebepledir ki ahir zamanda 9ogalacak
tlr. Nitekim imam Ahmed §Oyle der: Bize Muhammed ibn Mus'ab'
m ... Ebu Said el-Hudri (r.a.) den rivayetinde, Allah Rasuli.i (s.a.) §Oy
le buyurmu§tur: K1yamet yakla§tlgmda y1ldmrnlar 9ogahr, o kadar 
ki birisi kavme gelir ve: Bu sa'bah kimi y1ldmm 9arpt1? der de onlar, 
filan, filan ve filam y1ldmm ~arptl, derler. 

Bu ayetin ni.izul ~ebebi hususunda Haflz Ebu Ya'la el-Mays11i ~u 
hadisi rivayet ediyor : Bize ishak'm .. . Enes'ten rivayetine g<:ire; Allah 
Rasuli.i (s.a.) bir keresinde Arap firavunlanndan birine bir adam ~on
derip: Git, onu bana 9ag1r, buyurmu§tu. 0 ki§i gitti ve : Seni Allah 
RasUli.i 9agmyor, dedi. Bu arap firavunu gonderilen el~iye: Allah'm 
el~isi de kim? Allah nedir? 0 altmdan rru, gi.imi.i§ten mi, yoksa baklr
dan m1? dedi. Elc;i, Allah Rasuli.i (s.a.) ne doni.ip durumu haber verdi 
ve : Ey Allah'm el~isi, i§te sana onun kabul etmedigini ha'ber verdim. 
Bana §Oyle §Oyle, dedi, dedi. Allah Rasuli.i : ikinci defa olarak ona don, 
git, buyurdu. Adam gltti ve bir evvelki cevabm benzerini alarak Allah 
Rasllli.i (s.a.) ne dondi.i ve : Ey Allah'm elc;isi, onun kabul etmedigini 
sana h er verdim, dedi. Allah Rasuli.i : Ona don ve onu c;ag1r, buyur
du da i.i~i.inci.i defa doni.ip ona gitti ve o da aym sozi.i tekrarlad1. 0, bu 
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sozleri soyledigi esnada Allah Teala tepesi tistiine birden bir bulut gon
derdi, 'bulutta §im§ekler \!akti ve ondan bir yildmm dii§erek adamm 
beynini ald1 gotiirdii. Bunun iizerine Allah Teala : ((0, yildmmian gon
derir de onlarla diledigini \!arpar. Halbuki onlar, Allah hakkmda. tar
tl§IyorlardL 0, kudretinde pek ~etin olandlr.» ayetini indirdi. Hadisi 
ibn Cerir de Ali ibn Ebu Sarra kanahyla rivayet etmi'§tir. Ayn1 f?ekil
de Hafiz Ebu Bekr el-'Bezzar da hadisi Abde ibn Abdullah kanahyla ... 
Enes'den rivayetle yukandakine benzer §ekilde zikretmi§tir. ibn Ce
rir der ki : Bize Hasan ibn Muhammed'in . .. Abdurrahman 1 ibn Sahar 
el-Abdi'den rivayetine gore; Hz. Peygamber .(s.a.) onu, \!ag1rmak iize
re bir zalime gondermi§, o ki§i : RabbmiZl gordiiniiz mii? 0 altm m1, 
giimii§ mii, yoksa inci mi? d ~mi§. 0, kendileri ile bu §ekilde tartl§Ir
ken; Allah Teala bir bulut gbndermi§ de, bulutda §im§ekler \!akmi§ ve 
onun iizerine bir yildmm go.1dermi§. Y1ldmm adamm beynini allp 
gotiirmii§ ve bu ayet nazil OlffiU'§. E'bu 'Bekr ibn Ayy~'m Leys ibn 
Ebu Siileym ·kanahyla Miicah.'.:.:'den rivayetinde o, §Oyle anlatnn§ : Bir 
yahudi gelmi§ ve : Ey Muhammed bana Rabbmdan haber ver, 0 ne
dendir? Bak1rdan m1, inciden mi, yoksa yakuttan m1? demi§. Bir yil
dmm gelip onu \!arpmi§. ve Allah Teala: ceO, y1ldmmlan gonderir de 
onlarla diledigini \!arpar.» ayetini indirmi§. Katade der ki : Bize anla
tlldigma gore; bir adam, Kur'an'1 inkar edip Hz. Peygamber (s.a.) i 
yalanl.ann§. Allah Teala bir yildmm gonderip onu helak etmi§ ve : ceO 
yildinmlan . gonderir de onlarla diledigini ~arpar ... )) ayetini indirmi§. 

Bu ayetin niizul sebebi hususunda Amir ibn Tufeyl ve Erbed ibn 
Rabia olaym1 §oyle anlat1rlar : Bu ikisi Medine'ye Allah Rasulii (s.a.) 
ne geldiklerinde, i§in (hiikiimranllgm) yansm1 kendilerine vermesini 
istemi§ler. Allah Rasulii (s.a.) bunu kabul buyurmadl. Amir ibn Tu
feyl --Allah ona la'net etsin- Allah Rasulii (s.a.) ne §oyle dedi : Al
lah'a yemin olsun ki, buray1 sana kar§I giiglii kuvvetli atlar ve gen<; 
cengaverlerle dolduracagrm. Allah Rasulii (s.a.) : Allah Teala ve Kay
le ogullan (Kayle, Evs ve Hazrec kabilelerinin nisbet edildikleri kadi- · 
run ismidir) senin ic;in buna f1rsat vermeyecektir, buyurdu. Allah Ra
sulii (s.a.) , Kayle ogullan ile Ansar'1 kasdediyordu. Sonra o ikisi, Hz. 
Peygamber (s.a.) i oldiirmeyi dii§iindiiler. Onlardan birisi Allah Ra
sulii (s.a.) ile ko 1U§maya ba§ladl, digeri arkasmdan hiicum edip Al
lah Rasulii (s.a.) nii Oldiirmek i.izere k1llcmi \!ekti. Allah Teala onlar
dan Hz. Peygamber (s.a.) i himaye edip korudu. ikisi de Medine'den 
~1k1p Hz. Peygamber (s.a.) ile sava§mak i.izere insanlar toplamak i9in 
arap kabilelerine gittiler. Allah Teala . Erbed'in i.izerine bir bulut gon
derdi. Bulutda bir y1ldmm vard1 ve onu yaktl. Amir ibn Tufeyl'e ge
lince :Allah Teala ana da taunu gbnderdi. Onda biiyiik bir \!Iban 91k-
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t1 da §6yle demeye ba§lad1 : Ey Amir ogullar1, deve yavrusu \!Ibam gi
bi bir \!Iban ve Seluliyye'nin evinde bir oliim ;mii? (1) Nih'a.yet her iki
si de ---Allah ikisine birden la'net etsin- oldiiler ve Allah Teala, onla
nn benzerleri hakkmda : <<0 y1ldmmlan gonderir de onlarla diledigi
ni \!arpar.)) ayetini indirdi. ( ... ) 

Hat1z Ebu Krunm et-Taberani der ki : Bize. Mes'ade ibn Said el
Attar'm ... ibn A'bbas'tan rivayetine gore Erbed ibn Kays ibn Cez' ibn 
Celid ibn Ca'fer ibn Kilab ile Amir ibn Tufeyl ibn Malik Medine'ye 
Allah Rasulu (s.a.) ne gelmi§ler ve a otururken yamna vanp online 
aturmu§lar. Amir ibn Tufeyl: Ey Muhammed, eger ben musluman 
alursam bana ne vereceksin? demi§. Allah Rasulii (s.a.) : Miisluman
lann lehine alan senin de ·lehine, onlann aleyhine alan senin de aley
hine, buyurmu/?. Amir ibn Tufeyl : Eger musluman alursam senden 
sonra emri (hukiimranllj?;l) bana verir misin? diye sormu§. Allah Ra
sulii (s.a.) : Bu ne sana, ne de kavminedir. Fakat atlarm dizginleri se
nindir, buyurmu§. 0: $imdi zaten Need atlarmm dizginleri benim 
elimdedir. <;oller benim, kasabalar senin alsun, demi§. Allah Rasulii; 
hay1r, buyurmu§. Yamndan aynld1klan zaman Amir: Allah'a yemin 
olsun ki, buray1 sana ka~1 atlilar ve insanlarla mutlaka dalduraca
gim, demi§. Allah Rasulii (s.a.) ana: Allah sana engel alur, buyurmu§. 
Erbed ve Amir c;Iktlklarmda Amir : Ey Erbed, ben Muhammed'i .sozle 
ayalayay1m, sen ana klh\!la vur. Sen Muhammed'i oldurdiigiin zaman, 
insanlar diyete razl almaktan ba§ka bir §ey yapamaz, harbden kaQl
mrlar. Biz de anlara diyeti veririz, demi§. Erbed : Yap, demi§. D5nup 
Allah Rasulii (s.a.) ne gelmi§ler. Amir: Ey Muhammed, benimle be
raber kalk, seninle konu§ayim, demi§. Allah Rasulii (s.a.) anunla bir
likte kalkml§ ve a ikisi bir duvarm yamna aturmu§lar. Allah Rasulii 
(s.a.) Amir'le kanu§mak iizere anunla birlikte durmu§. Erbed killcim 
s1y1rml§. Elini k1llca kaydugu anda eli k1llcmm kabzas1 iizerinde ku
rumU§ ve kihc1m c;ekememi§. Boylece Amir Allah Rasulii (s.a.) nii 
sozle ayalarken, Erbed vurmakta gecikmi§ ve Allah Rasulii (s.a.) do
niip Erbed'i ve ne yaptlg1m gorerek anlardan aynlmi§. Amir ve Erbed, 
Allah Rasulii (s.a.) nun yanmdan g1ktlklarmda, Harretii Vak1m deni
len Medine yakmlarmdaki bir tepeye gelmi§ler ve oraya inip kanakla-

(1) Ara~ada ( o.Ml\ ) ismi verilen t;Iban develerde 91kan bir t;IbandJr V€ SOnU oliimle 
neticelenir. Amir'in soyledigi ve daha sonra darb-1 mesel olan sozde gec;en selw ka
bilesi araplar ic;inde c;ok zay1f ve hakir gori.ilen bir kabile imi~. Amir bu kabileden 
bir kadmm evinde miisruir iken olmii~ ve bu sozii soylemi~. Biri digerinden daha 
beter ki musibet hakkmda soylenen bir darb-1 mesel olmu~. (Arapc;a yayma haZir
layanlar) 

Tefsir. C. Vlll F . 265 
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Illl§lar. Sa'd ibn Muaz ve Useyd ibn Hudayr (1) yanlanna ~1k1p: Ey 
Allah'm dii§manlan, Allah ikinize de la'net etsin, ~1km gidin, demi§ler. 
Amir : Ey Sa'd kim bu? diye sormu§ da . o : Bu, Useyd ibn Hudayr e!
Ketaib'dir, demi"§. Amir ve Erbed ~1km1§lar ve nihayet ikisi, Rakam de
nilen yerde iken Allah Teala, Erbed'in iizerine bir Yildmm .gondermi~ 
ve y1ldmm onu oldiirmii§. Amir ~1km1§ ve Harim denilen yere ula§b
gt zaman Allah Teala ona da bir ~1ban gondermi§ ve ~1ban onu yaka
lami§. Geceleyin SelU.l ogullanndan bir kadmm evine ula§Illl§. Boy
nundaki · ~1bam S1vazlay1p §oyle diyormu§ : Evinde olmeni isteyen Se
lul ogullanndan bir kadmm evinde deve ~I bam gibi bir ~I ban! Soma 
k1sragma binmi§, onu (siirmeye) haz1rlanm1§ ki alii olarak dii§mii§. 
Allah Teala o ikisi hakkmda : ((Allah'tan ba§ka onli:m koruyacak bi
risi de bulunmaz.» ayetine kadar, ((Allah her di§inin neyi yiiklendigi
ni ve rahimlerin neyi eksil tip artlrd1gm1 bilir .. . » ayetlerini indirmi§. 
Ravi: 'Ardmdan ve oniinden onu ta'kib edenler, Allah'm emri ile Mu
hammed (s.a .) i gozetip korurlar, demi§, sonra Erbed'i ve onu neyin 
oldiirdiigiinii zikretmi§tir. Allah Teala : ((0, y1ldmmlan ganderir dE' 
onlarla diledigini ~arpar.» buyurmu§tur. 

Allah Teala : <<Halbuki onlar, Allah hakkmda tarti§Iyorlardl.H bu
yurur ki; onlar, Allah'm azameti ve O'ndan ba§ka ilah olmad1gi ko
nusunda §iiphe igindedirler. Halbuki : ((0 , kudretinde pek getindir.» 
i'bn Cerit der ki : 0, kendisine isyan edenlere ba§ kaldmp, kiiJiirde lS
rar edenlere kar§I azabi §iddetli olandir. Bu ayet, Allah Teala'nm §U 
soziine benzemektedir : ((Onlar bir diizen kurdular. Biz de farkettir
meden diizenlerini bozduk. Diizenlerinin sonunun nice olduguna . bir 
bak. Biz onlan ve kavimlerini toptan yerle bir ettik.» (Neml, 50-51) . 
Hz. Ali (r.a.) den rivayete gore; ((0, kudretinde pek getindir.n yani 
O'nun yakalamas1 getindir; Miicahid de: Kudret ve kuvvetinde getin
dir, demi§tir. 

_.-. / ..,.,..,., (/."" o" >"'')./•/"" > o/).o/_," }.-·) o ' J,; 

s.,.U~_4{h~~ h:.d ~~~c~P~0y~~)\3 ~\;_;i';)J 

®~~~~~~\{e~~~~q:; ~: '~~ 
14 - Gerc;ek dua ancak O 'nad1r. O'ndan ba~ka tap

tiklan kendilerine bir cevab veremezler. Durumlan; su-

(I) Useyd ibn Hudayr 'm o tepede bir kalesi (sigmaiti) varmi~ . (Ara~a yaym1 haz1rla· 
yanlar) 
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yun agzma gelmesi ic;in avuc;larm1 ona ac;m11? kimsenin 
durumu gibidir. Oysa o, hie; bir zaman suya kavu1?amaz. 
i1?te kafirlerin yalvan1?l da boyle bo1?unad1r. 

Ali ibn Ebu Talib (r.a.) der ki: «Gerc;ek dua ancak O'nad1r.n Bu, 
tevhid'dir. Hz. Ali'nin bu soziinii ibn Cerir rivayet eder. i'bn Abbas, 
Katade ve Malik, Muhammed ibn el-Miinkedir'den rivayetle «Gerc;ek 
dua . ancak O'nad1r.» ayetinde la ilahe illallah soziiniin kasdedildlgini 
soylerler . . 

ccAllah'tan ba§ka taptlklan ilahlar kendilerine bir cevab veremez
ler. Durumlan; suyun, agzma gelmesi ic;in avuc;:lanm ona ac;mi§ kim
senin durumu gibidir.» Ali ibn Ebu Talib der ki: Onlarm durumlan; 
kuyunun bir ucundan eliyle suyu almaya c;ah§amn durumu gibidir. 
Su hie; bir zaman eline ula§amaz. Agzma nas1l ula§sm ki? Miicahid, 
ccAvuc;:lanm suya ac;:ml§ kimsenin durumu gibidir.)) ayeti hakkmda der 
ki : Diliyle suyu istiyor ve eliyle ona i§aret ediyor. Su hie; bir zaman 
ona gelmez. ( ... ) 

Soziin anlam1 §6yle oluyor: Nas1l ki elini suya dogru ister onu 
avuc;:layarak ve ister uzaktan onu alarak yayan (~c;an) kimse su ic;:me 
yeri olan agzma ula§mayacak bir sudan menfaat gormiiyorsa; i§te Al
lah ile beraber O'nun di§mda bir ilaha tapan mii§rikler de boyledir. 
Ne diinyada ve ne de ahirette hie; bir §ekilde onlardan bir fayda gore
meyeceklerdir. Bu sebepledir ki Allah Teala : «i§te kafirlerin yalvan
§1 da boyle bo§unadir.)) 'buyurmu§tur. 

15 - Goklerde ve yerdeki kimseler de, golgeleri de 
sabah ak1?am, ister istemez Allah'a secde ederler. 

Allah Teala, her §eyin boyun egdigi ve her §eye giic; yetirip kahru 
galebesi altma alan azamet ve hiikiimranhgm1 haber verir. Bnnun 
ic;:indir ki her §ey ona secde eder. inananlar isteyerek, mii§rikler de is
temeyerek. ccGolgeleri de sabah ak§am, ister istemez Allah'a secde eder
ler.» Nitekim Allah Teala, ba§ka bir ayette §dyle buyurur : ccAllah'm 
yarattlg1 §eylerin golgelerinin saga sola vurarak, boyun egip Allah'a 
secde ettiklerini gormiiyorlar m1?n (Nahl, 48). 
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16 - De ki : Goklerin ve yerin Rabb1.kimdir? Al1ah'
tlr de. Yoksa O'~u b1rak1p kendilerine bir fayda ve zaran 
olmayan veliler mi edindiniz? de. De ki : Hi<; 'korle goren 
bir olur mu? Yahut karanhk ile ayd1nhk bir midir? Yak
sa Allah glbi yaratmas1 olan ortaklar buldular da yarat
malan birbirine mi benzettiler? De ki : Her ~eyi yaratan 
Allah'tlr. Ve 0, Vahid ve Kahhar'd1r. 

Goklerin ve Y erin Rabbi Kimdir? 

Allah Teala kendisinden b~ka ilah olmad1gm1 anlatlyor. Zira on
lar, gokleri ve yeri yaratanm; bunlarm Rabbi ve idare edicisi oldugu
nu itiraf etmektedirler. Bununla birlikte onlar, Allah'm dl§mda tapm
diklan veliler edinmi§ierdir. Halbuki o ilahlar, kendileri ic;in herhan
gi bir §eye sahip degildirler. 0 halde kendilerine tapmanlar ic;in evle
viyetle hie; bir '§eye malik degildirler. Hie; bir fayda hasll edemez ve hi<; 
bir zaran_ def edemezler. Allah ile beraber bu ilahlara tapmanla Rab
bmdan 15ir nur iizere olan, tek ve ortag1 olmayan Allah'a tapman hi<; 
e§it olur mu? Bunun ic;indir ki Allah Teala : «Hie; korle goren bir olur 
mu? Yahut karanhk ile aydmhk bir midir? Yoksa Allah gibi yarat
masi olan ortaklar buldular da yaratmalan birbirine mi benzettiler?)) 
buyurur. Bu mii§rikler Allah ile beraber Rabba benzettikleri, yaratma
da O'na benzer k1ld1klan ilahlar m1 uydurdular da, o ilahlar Allah'm 
yaratmas1 gibi yarattl ve yaratma onlara kan§Ik (birbirine benzer) 
gi'bi geldi? Boylece onlar, ba§ka bir yaratlk tarafmdan yaratllmi§ oldu
gunu mu bilemediler? Durum boyle degildir. Hie; bir §ey O'na benze
mez, O'nun benzeri, dengi, veziri, c;ocugu ve arkada§I yoktur. Allah, 
biitiin bunlardan miinezzeh ve yiicedir. Bu mii§rikler Allah ile hera
her ilahlara tap1myorlar. Ancak onlann Allah tarafmdan yaratlldigmi 
ve O'nun kullan oldugunu itiraf da ediyorlar. Nitekim onlar telbiye
lerinde §Oyle diyorlarmi§ : Buyur (Rabbimiz) senin ortagm yok, se
nin ic;in olan bir ortak . miistesna. Sen ona ve onun sahip olduklarma 
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maliksin. Nitekim Allah Teala onlarm: «Onlara s1rf bizi Allal;j.'a yak
l~tlrsmlar diye ibadet ediyoruz.» (Ziimer, 3) dediklerini haber verip, 
onlann bu sozlerini reddeder. Zira onlar buna inanmi§lardir. Halbuki 
Allah Teala yiicedir ve O'nun katmda O'nun izin verdikleri di§mda hi<; 
kirnse §efaatta bulunamayacaktlr. <cAllah'm katmda, kendisine izin 
verdiginden ba§kasi §efaat edemez.>> (Sebe', 23), «G6klerde nice melek 
vard1r ki, Allah dileyecegi ve raz1 olacag1 kimseler i'<;in izin vermedik-

-~e onlarm §efaati hi<; bir" §eye yaramaz.>> (Necm, 26), «<;iinkii gokler
de ve yerde olan her §ey, Rahman'a mutlaka kul olarak gelecektir. 
Andolsun ki ilrni, onlan ku§atmi§ ve teker teker sayml§tir, Klyamet 
giinii heps.i O'na tek olarak gelecektir.>> (Meryem, 93-95). Mademki 
per §ey O'nun kuludur. 0 halde nic;in . bir delil ve biirhan olmaks1zm 
miicerred kendi gorii§ ve uydurmalan ile birbirlerine tapmmaktad1r-. 
lar. Sonra Allah Teala, ilklerinden sonuncularma kadar onlardan pey
gamberler gonderrni§, peygamberler onlan 'bundan allkoymu§ ve Al-

. ' 
lah'm di§mdaki §eylere ibadetten onlan men'etmi§lerdir. Ancak on-
lar, bu peygamberleri yalanlami§ ve onlara z1d gitmi§ler de Allah'm 
kac;rmlmaz azab kelimesi onlar hakkmda hak olmu§tur. «Ve Rabbm 
kimseye asla zulmetmez.>> (Kehf, 49). 

17 - . Gokten su indirir de dereler onunla dolar ta
~ar. Dste ~akan kopugu sel ahr gotftrur. Suslenmek veya 
yararlanmak i<;in ate!,?te erittiklerinizin uzerinde de bu
na benzer bir kopuk vard1r. Boyle misal verir Alla;h hak 
ile batrl i<;in. Kopuk u<;ar gider; insanlara fayda veren ise 
yerde kahr. i!,?te 'boyle, Allah daha nice misaller verir. 

Allah Gokten Su indirir 

Bu ayet-i kerime, sebat ve kahc1 olmasmda hak i<;in, mahvolmas1 
ve sona ermesinde batll ic;in iki misali ic;ermektedir. Allah Teala bu
yurur ki : yGOkten yagmur indirir de dereler onunla dolar ta§ar.>> Her 
vadi, kendince o yagmur suyunu allr. Birisi biiyiiktiir <;ok SQ, ahr, di-
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geri kugiiktur miktannca suyu ta§lr. i§te bu, kalblere ve onlann bir
birlerinden farkll olduguna i§arettir. Onlardan kimisi vardlr <(!Ok ilim 
allr. Kimisi de vard1r ki gok ilim almaz, ona dar gelir. «iiste ~lkan ko
pugu sel ahr goturur.» Bu vadilerde akan suyun yuzunde ti.ste g1kan 
kopuk vard1r. i§te bu bir misaldir. Allah Teala'run : «Ate§te erittikle
rinizin uzerinde de buna benzer bir kopuk vard1r.. .» sozu de ikinci mi
saldir. E.~ya yapmak, demir veya kuqunu suslemek uzere ate§te eriti
lip kallba dokulen altm veya gumti.§ uzerinde de aynen vadide akan 
suda oldugu gibi kopuk vard1r ve bu kopuk uste g1kar. «i§te boyle mi
sal verir Allah hak ile batll igin.» Nasll ki kOpuk; su, altm ve benzer
lerinden ate§te eritilenle beraber sebat edip kalm1yor, gidip mahvolu
yorsa; hak ile batll bir araya geldigi zamanda batll igin seba.t ve de
vam yoktur. Bu sebepledir ki Allah Teala : «Kopuk ugar gider.» bu
yurmu§tur. Ondan istifade edilmez, aynllr, pargalamr ve vadinln iki 
tarafma gider, agaglara tak1llr ve ruzgarlar onlan ahp gider, altm, 
gumu§, demir ve bakmn kiri de aym §ekilde gider ve ondan hig bir 
fayda olmaz. Sadece su kallr. Altm ve benzerleri de ooyledir ki, i§te 
sadece onlardan istifade edilir. Bunun igindir ki Allah Teala : ((insan
lara fayda veren ise yerde kahr. i§te boyle, Allah daha nice misiUler 
verir.» buyurmu§tur. Nitekim ba§ka bir ayette de §Oyle buyurur : «i~te 
misaller. Biz onlan, insanlara anlatlyoruz. Onlan ancak bilenler anlar. ,, 
(Ankebut, 43). 

Selef'ten birisi der ki : Kur'an'dan bir misal okuyup da onu an
lamadiglm zaman kendime ac1m1§, aglaml§lmdlr. Zira Allah Teala : 
«Onu ancak bilginler akledebilir.>> buyurmu§tur. ibn Abbas'tan riva
yetle Ali ibn Ebu Talha, «GOkten su indirir de, dereler onunla clolar 
ta§ar. » ayeti hakkmda §oyle der: Bu, Allah'm vermi§ oldugu bir mi
saldir. Kalbler ondan yakin ve §Upheleri ol~usti.nce yuklenirler. ~up
heye gelince; onunla birlikte amelin bir faydas1 yoktur. Yakin ise : 
Allah Teala yakin sahiplerini onunla birlikte faydalanduacaktlr. Al
lah Teala : «Kopuk u~ar gider.» buyurur ki bu §Uphedir. «insanlara 
fayda veren ise yerde kallr.» Bu ise yakindir. Nas1l ki sus, ziynet e§
yasl ate§e konulur, halis temiz olaru allmp kiri ate§~e b1rak1llrsa; Al
lah Teala da yakini kabul buyurup §Upheyi b1rak1r. 

Avfi, ibn Abbas'm «Gokten su indirir de, dereler onunla dolar, 
ta§ar. iiste g1kan kopugu sel ahr goturur.» ayeti hakkmda §Oyle de
digini nakleder : Sel, vadideki dallan ve gopleri ahr goturur. «Ate§te 
erittiklerinizin uzerinde de buna benzer bir kopuk vard1r.» Bunlar; 
altm, gumu§, sus ve zinet e§yasl, bak1r ve demirdir. Bak1r ve demirin 
kiri vard1r. Allah Teala bunlarm kirini, su kopugu gibi kllffil§tlr. in
sanlarm faydaland1klan ise, altm ve gumu§tur. Yere fayda veren, 
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onun sudan emdigi kisimdir ki, bununla bitki bitirir. Allah Teala bu
nu da s~Uih amel i\!in misal getirmi§tir ki; bu, sahipleri i\!in kallc1d1r. · 
Kotii amel ise; kopiigiin gittigi gibi sahibini terkedip gider. Aym §ekU
de hidayet ve hak, Allah katmdan gelmi§lerdir. Kim hak ile amel eder
se; o lehine olur ve yeryiiziinde insanlara fayda verenin kald1g1 gibi 
kahr. 'Demir de boyledir. Ate§e sokulup ate§ onun kirini izale edip ha
lis olam '\!Ikmadik\!a; ondan faydalamlmaz ve bi\!ak, kill\! gibi ~eyler 
yapllamaz. Aym §ekilde batll da, k1yamet giinii gelip insanlar kabir
lerinden kaldmldiklarmda, ameller arz olundugu zaman batll §a
§IP kalacak ve helak olacaktir. Hak ehli ise, hak ile faydalandmlacak
tir. 

Bu ayetin tefsirinde Miicahid, Hasan el-Basri, Ata, Katade ile Se
lef ve Halef'ten bir \!Oklarmdan bu §ekilde rivayet edilmi§tir. 

Allah Teala Bakara Suresinin ba§mda, miinaf1klar i\!in biri ate§
le digeri su ile olmak iizere iki misal verir. Bunlar Allah Teala'mn : 
«Onlarm misali; ate§ yakan kimsenin misali gi'bidir ki, ate§ \!evresin
dekileri ayd1nlatmca, Allah onlarm I§I~m giderdi ... » (Bakara, 17), 
«Yahut g6kten inen sagnaga tutulmU§ gibidir ki; onda karanllklar, 
gok giiriiltiisii ve §im§ek vard1r ... » (Bakara, 19) ayetleridir. 

Aym §ekilde Nur Suresinde de kafirler i\!in iki misal vermi§tir. 
Bunlardan birisi : «0 kiifredenlere gelince; onlarin amelleri, engin 
\!Ollerdeki serap gibidir. Susayan kimse onu su samr.» (Nur, 39) aye
tidir. Serab ancak §iddetli s1cakta olur. Bu sebepledir ki Buhari ve 
Miislim'in Sahih'lerinde rivayet edilen bir hadiste §6yle buyrulur : KI
yamet giinii yahudilere ne istiyorsunuz denilecek de onlar: Ey Rab
bimiz, biz susad1k bizi sula, diyecekler. Gitmez misiniz? denilecek de 
ate§e gidecekler. Bir de gorecekler ki serab gibi (alevleri) birbirlerlni 
yutmaktad1r. Allah Teala diger misalde de §6yle buyurur: «Veya (ka
firlerin ameli) engin denizin karanllklanna benzer. Onu iist iiste dal
galar biiriir ve dalgalarm iistiinde de blllutlar orter .. . » (Nur, 40). Bu
hari ve Miislim'in Sahih'lerinde Ebu Musa el-E§'ari'den rivayete go
re, Allah Rasulii (s.a .) §6yle buyurmu§tur: 
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Allah'm benimle gondermi§ oldugu hidayet ve ilmin misali, yere 
isabet eden yagmurun misali gibldir. Yeryiiziinde tertemiz bir yer var
dir ki suyu kabul eder, birc;ok otlar bitirir. Yeryiiziinden c;orak bir yer 
vard1r ki suyu tutar ve Allah Teala onunla insanlan faydalandmr; 
ondan ic;erler, (hayvanlanm) sularlar, (arazilerini) sular ve ziraat 
yaparlar. Yagmur yeryiiziinden ba§ka bir yere de isabet eder ki ora
Sl diiz ve kaygan bir yer olup suyu tutmaz ve ot da bitirmez .. i§te Al
Iah'm dininde bilgin olup Allah'm benimle gondermi§ olduguyla fay
dalandlrdlgi, bilen ve ogreten kimse ile buna ba§llll kaldmp ilgilen
meyen, benimle gonderilen Allah'm hidayetini kabul etmeyenin mi
sali budur. Bu; su ile verilmi§ bir misaldir. imam Ahmed'in Abdiir
rezzak kanallyla .. . Ebu Hiireyre'den onun da Allah Rasulii (s.a.) nden 
rivayet ettigi diger bir hadiste o, §6yle buyurmu§tur: Benim ve sizin 
misaliniz ate§ yakan birisinin misali gibidir. Ate'§ c;evresini aydlnlat
tlgmda, kelebekler ----<Bunlar ate§e dii~en hayvanc1klard1r- ate§e dii§
meye ba§larlar. Adarp onlan engellemeye ba§lar da ana iistiin gelip 
ate§e atlhr, ate§e girerler. i:§te ·benim ve sizin misruiniz budur. Ben si
zin ate§e girmemeniz ic;in eteklerinizden (veya bellerinizden) tutmu§ : 
Ate§ten bana gelin, ate§ten bana gelin, gelin, diyorum; siz bana iistiin 
gelip ate'§e giriyorsunuz. Hadisi Buhari ve Muslim de Sahih'lerinde 
tahric etmi§lerdir. i§te bu da, ate§ ile verilmi§ bir misaldir. 
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18 - Rablanna icabet edenlere en giizel kan~Ilik 

vardlr. O'na icabet etmeyenler ise, ~ayet yeryiiziinde bu
lunan her ~ey ve bir kat! daha onlann olsa, kurtulmak 
i<;in on_u .fidye verirlerdi. Hesab1n kotusu, onla.r i<;indir. 
Varacaklan yer cehennemdir ve o, ne kotu 'konakt1r. 

Allah Teala mutlu ve mutsuz ki§ilerin varacaklan yer:i haber ve
r:ir : Rablanmn emr:ine icabet eden, Allah'a ve Rasuliine itaat eden, 
emirlerine boyun egen, gec;mi§ ve gelecekle ilgili haberler:ini dogrula
yan kimselere en giizel kar§Ihk vard1r. Nitekim Allah Teala Ziilkar
neyn'den haber vererek :§6yle 'buyurur : <cKim zulmederse; ona azab 
~ecegiz. Rabbma dondiiriiliir ve onu ~abb1 g()riilmemi§ bir azaba ug-
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ratlr. Fakat kim de iman eder ve salih ameller i§lerse; ona miikafat 
olarak giizel §eyler vard1r. Ona emrimizden kolapru da soyleyecegiz.•> 
(Kehf, 87-88). Ba§ka bir ayette de §6yle buyurmaktad1r: «Giizel dav
rananlara, daha giizeli ve fazlas1 var.» (Yunus, 26) O'na icabet etme
yenler, Allah'a 1taat etmeyenler ise ahiret yurdunda §ayet yeryiiziin
de bulunan altm ve benzeri '§eylerden yerytizii dolusu ve bir katl daha 
onlann olsayd1 da, kurtulmak igin onu fidye olarak verme imkanlan 
olsaydl; bunlan fidye olara~ verirlerdi. Fakat bu, onlardan kabul edil
meyecektir. Zira Allah Teala, k1yamet giinii onlardan (yeryiiziine) ge
ri c;evrilmeyi de, fidyeyi de kabul buyurmayacaktl:r. « (Ahiret yurdun
da) hesabm kotiisii onlar ic;indir.» Bir nakir ve kltmira (<;ekirdegin, 
hurmarun zarma ve hurma c;ekirdegindeki bir noktaya), biiyiik ve kii
c;iik her §eye varmcaya kadar hesaba c;ekileceklerdir. Kim de hesab1 
tam olarak g6riilmii§se -§ayet Allah'm ihsam imdadma yeti§memi§
se- azab olunacaktlr. Bu sebepledir ki: «Varacaklan yer cehennem
dir ve o, ne kotii konaktlr.)) .buyurmu§tur. 

19 - Simdi Rabb1ndan sana indirilenin gerc;ek oldu
gunu bilen, hie; kor gibi midir? Ancak ak1l sahipleri ibret 
ahrlar. 

Allah Teala buyurur ki : Ey Muhammed, insa:hlardan Rabbmdan 
sana indirilenin gerc;ek oldugunu bpen ile kor miisavi degildir. Sana 
indirilen gerc;ekte hie; bir §ek, §iiphe, kapallllk ve z1dhk yoktur. Onun 
tamam1 gerc;ektir. Bir k1sm1 diger pir k1smm1 dogrular, ondan hi\! bir
§ey diger bir k1smma z1d degildir. Biitiin haberleri gerc;ektir, emirleri 
ve yasaklan mahz-1 adalettir. Allah Teala, ba§ka bir ayette '§oyle bu
yurur : «'Rabbmm sozu; dogruluk ve adalet yoniinden tam kemalin
dedir.» (En' am, 115). Haber vermesinde dogru, istemesinde adaletli
dir. i§te ey Muhammed; senin getirdiklerinin dogrulugunu kesinllkle 
bilen ile, hayra ula§amayan ve onu anlamayan kor e§it degildir. ~a
yet anlasayd1 bile ona boyun egmez, onu dogrulamaz ve ona tabi ol
mazdl. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette : ccCehennem ashab1 ile 
cennet asha'b1 bir degildir. Cennet ashab1; i§te onlard1r kurtulu§a eren
ler.» (Ha~r, 20) buyururken bu ayet-i kerime'de de '§Oyle buyurur : 
«~imdi Rabbmdan sana indirilenin gerc;ek oldugunu bilen, hie; kor gi
bi midir?;> Bu, digeri gibi midir? Aralannda hie; bir e§itlik yoktur. An-
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cak s1hhath, selim ak1l sahipleri anlar, ibret ahr, nasihati kabul eder
ler. Allah Teala bizleri de onlardan kllsm. 

20 - Onlar ki; Allah'1n ahdini yerine ·getirirler ve 
anla~may1 bozmazlar. 

21 - Ve onlar ki; Allah'1n biti~tirilmesini emrettigi 
~·eyi biti~tirirler. Rablanndan korkarlar ve kotu hesabdan 
urkerler. 

22 - Ve onlar ki; Rablann1n nzas1n1 dileyerek sab
rederler, namaz1 k1larlar, kendilerine verdigimiz nzlktan, 
gizlice ve a~akc;a infak ederler. Kotulugu, 'iyilik yaparak 
ortadan kald1nrlar. i~te onlara bu dunyan1n kar~1hg1; 

23 - Adn cennetleridir; oraya girerler. Babalann1n, 
e~lerinin, c;ocuklann1n iyi olanlan da oraya girerler. Me
lekler her kap1dan yanlanna gelir. 

24 - Sabrettiginiz ic;in selam size. Buras1 dunyan1n 
ne guzel kar~Ihg1drr, derler. 

Allah'm Ahdini Yerine Getirenler 

Allah Teala, bu giizel s1fatlarla nitelenmi§ olanlardan haber ve
rerek; bu diinyanm' kar§thgi olarak, diinyada ve ahirette yard1mm ve 
giizel ak1betin onlara has oldugunu belirtir. «Onlar ki; Allah'm ahdi
ni yerine getirirler ve anla§may1 bozmazlar.n Onlar; ic;lerinden biri 
anla§ma yapt1gmda haks1zhk eden, has1mla§tig1 zaman giinahkar 
olan, bir soz soylediginde yalan soyleyen, kendisine bir emanet veril
diginde ihanet eden miinat1klar gibi degildirler. 
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Ve anlar ki; Allah'm riayet edilmesini emrettigi s1la-i rahm'e, ak

rabalara, fakirlere, ihtiyac,; sahiblerine ihsanda bulunmaya ve c,;ok iyi
lik yapmaya riayet ederler_ Yaptlklan ve yapmad1klan amellerde Rab
larmdan korkarlar, bu hust"'1sla.rda Allah'm hukukuna riayet ederler 
ve ahiret yurdunda kotii hesabtan iirkerler. Bu sebepledir ki Allah 
Teala, anlara biitiin davram§larmda, kusurlu ve haddi a.§an biitiin 
durumlarmda dagruluk ve istikamet iizere olmalanm emretmi§tir. Ve 
anlar ki; Rablanmn nzasm1, bal sevabm1 dileyerek haramlara ve gii
nahlara kar§I sabreder, Allah ic,;in bunlardan nefislerini uzakla§tmr
lar. HO'§nlld alunacak, §er'i usullere uygun §ekilde hu§ll' ile secdeleri
ne, riikularma, vakitlerine ve farzlanna riayetle namaz1 k1larlar. Ken
dilerine verdigimiz nz1ktan gizlice ve ac,;Ikc,;a, gece ve 'giindiiz infak 
edilmeleri gereken hammlarma, akrabalarma, yabanc1 fakir, ihtiyaG-
11 ve yoksullara infak ederler. Bir durumda infakta bulunmu§ alma
Ian, diger durumlarda inf~kta bulunmalanm engellemez. Kotiiliigii, 
iyilik yaparak ortadan kaldmrlar. Birisi anlara eziyet verdigi zaman; 
_ona sab1rla, tahammiille bagi§lama ve af ile iyilik yaparak mukabe
lede bulunurlar. Nitekim .Allah Teala ba§ka bir ayette §6yle buyurur : 
«Sen fenahg1 en iyi §ekilde sav. 0 zaman goreceksin ki; seninle arasm
da dii§manhk bulunan ki§i, yakm bir dast gibi aluvermi§tir. Bu; an
cak sabredenlere vergidir. Ve bu, ancak a biiyiik hazz1 tadanlara ver
gidir.» (Fussilet, 34-35). Allah TeaJa bu diinyamn kar§Ihgmm, bu gii
zel s1fatlarla vas1flandmlan mutlu ki§ilere ait aldugunu haber verir 
ve sonra bu kar§Ihgi «Adn cennetleridir ... )) §eklinde ac,;1klar. Ayetteki 
( 0..WI ) kelimesi; ikamet etme, kalma anlammdad1r. Yani onlara bu 
diinyanm kar§1hg1; ic,;inde ebedi kalacaklan, ikamet edecekleri cennet
lerdir. Abdullah ibn Amr'dan rivayete gore a, §Oyle demi~tir : Cennet
te bir ko§k vard1r ki, ana Adn denilir. <;evresi burc,;lar ve mer'alard1r . 
Onda be§ bin kap1, her kapmm iizerinde be§ bin (c,;izgili, yollu) ku
ma§ vard1r. Oraya ancak ya bir peygamber ya bir s1ddik veya bir §e
hid girecektir . . «Adn cennetleridir.)) ayeti hakkmda Dahh'ak der ki : 
Cennetin §ehridir. Orada Rasuller, nebiler, §ehidler ve hidayet onder
Jeri alacaktlr. insanlar, anlarm etrafmdan uzaktlrlar ve cennetler a 
§ehrin c,;evresindedir. Abdullah ibn Amr ve Dahhak'm sozlerini ibn 
Cerir rivayet etmi§tir. 

Allah Teala : «'Babalanmn, e§lerinin, c,;acuklanmn iyi alanlan · da 
oraya girerler.)) buyurur ki; Allah Teala onlarla ba:balarmdan, ailele
ri:pden, c,;acuklarmdan inamp da cennete girmeye layik olan dostlan-" 
m anlarla gozleri aydm almas1 ic,;in bir araya getirir. 0 kadar ki Allah'
tan bir nimet ve ihsan olarak yiice alamn derecesini eksiltmeksizin 
a§agl derecede alam iistiin bir dereceye yiikseltir. Allah Teah1 ba§ka 
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bir ayette §6yle buyurur: «iman edip de soylan da imanda kendilerl
ne tabi olanlar, onlara soylanm da kattlk. Ve onlann i§lediklerlnden 
hi<; bir §ey eksiltmedik. Herkes kazand1g1 ile baglldlr." (Tur, 21) . 

Allah Teala: «Melekler de her kap1dan yanlanna gelir. Sabretti
giniz i«;in selam size. Buras1 dtinyamn ne gtizel kaqillgidlr, derler. ~> 

buyurur ki; melekler oradan, buradan cennete girmeleri sebebiyle on
Ian tebrik etmek i«;in yanlarma girerler. Onlar cennete girdikleri Sl
rada melekler yanlarma hey'et olarak gelir, onlara selam verir, §erefli 
rasul, peygamberler ile s1ddiklann kom§usu olarak selamet yurdun
da ikamet ve Allah Teala'mn onlan kendine yakla§tlrmas1 ve nimet
Ieri sebebiyle tebrik ederler. imam Ahmed -Allah ona rahmet eyle
sin- der ki: Bize Ebu Abdurrahman'm .. . Abdullah ibn Amr ibn el
As (r.a.) dan onun da Allah Ras(Uti (s.a.) nden ri~ayetine gore o : Al
lah'm yaratlklanndan cennete girenlerin ilki kimdir bilir misiniz? bu
yurmu§tu. Onlar : Allah ve Rasulti en iyi bilendir, dediler. §oyle bu
yurdu : Allah'm yaratlklanndan cennete gireceklerin ilki, gediklerin 
kendileriyle kapand1g1, kotilltiklerden ke.ndileriyle sak1mlan fakir mu
hacirlerdir. Onlardan birisi oltir de yerine getirmeye gti«; yetiremedigi 
bir ihtlyac1 i«;inde bir ukde olarak kalmi§ olurdu. Allah Teala, melek
lerinden diledigine §Oyle buyurur : Onlara gidin ve onlan selamlaym, 
melekler : Biz, Senin semamn sakinleriyiz, yaratlklarmdan se<;tikleri

. niz. ~unlara gitmemizi ve onlara selam vermemizi mi blze emrediyor
sun? derler de §Oyle buyurur : Onlar oyle kullar idiler ki; Bana ibadet 
eder, Bana hic;bir '§eyle §irk ~o§mazlardl. Onlarla gedikler kapamr, on
larla ho§lamlmayan §eylerden sakm1hrd1. . Onlardan birisi oltirdti de, 
yerine getiremedigi ihtiyac1 i«;inde bir ukde olarak kalrm§ olurdu. i'§te 
o zaman melekler. onlara gelir, her kap1dan yanlarma girer ve : «Sab
rettiginiz ic;in selam size. Buras1 ·dunyamn ne gtizel kar§Illgidir, derler .·> 

Ebu Kas1m et-Taberani'nin Ahmed ibn Ru§deyn kanallyla ... Ab
.dullah ibn Amr'dan onun da Hz. Peygamber · (s.a.) den rivayetinde o, 
§6yle buyurmu§tur : Cennete girecek topluluklarm ilki, fakir muha
cirlerdir. Ho§lamlmayan §eylerden onlarla sakm1llr. Bir §eyle emrolun
duklan zaman dinlerler ve itaat ederler. Onlardan birinin bir sultana 
ihtiyacl olsa, 0 gogstinde olarak oliinceye kadar bu ihtiyacl yerine ge
tirilmezdi. Muhakkak ki Allah Teala k1yamet gtinti cenneti c;ag1racak 
da o, sus ve zineti ile gelecek. Allah Teala : Benim yolumda vuru§an, 
Benim yolumda eziyete ugrayan ve Benim yolumda cihad eden kulla
nm nerede? Azabs1z ve hesabs1z olarak girin cennete, buyuracak. Me
lekler gelip secdeye kapanacak ve §'Oyle diyecekler: Ey Ra'bbmuz, biz 
Seni gece gtindtiz tesbih eder, takdis ederiz. Bize tercih buyurmu§ ol~ 
dugun bunlar da kim? Rab Teala buyuracak ki: Bunlar Benim yolum-
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da cihad eden, Benim yolumda eziyete ugrayan kullanmd1r. Melekle-r 
her kap1dan yanlarma girecek ve : «Sabrettiginiz i<;in selam size. Bu
ras! diinyamn ne giizel kar§Ihg1d1r.» diyecekler. 

Abdullah ibn Miibarek'in Bakiyye ibn Velid'den, onun Artat ibn 
Miin:Zir'den rivayetine gore; o, Ebu Haccac denilen ordu vaizlerinden 
birisinin §Oyle dedigini i§itmi§: Ebu Umame'nin yanma oturdum. De
di ki : Mii'min, cennete girdigi zaman koltuguna yasland1gmda, ya
mnda · iki saf halinde hizmetc;iler olacak. iki safm obiir ucunda kapah 
(kap1c1 bulunan) bir kap1 olacak. Melek gelip izin isteyecek de hizmet
c;ilerin en sonda olam yanmdakine: Bir melek, izin istiyor, diyecek. 0, 
kendisini ta'kib edene : Bir melek, izin istiyor, diyecek. Nihayet bu, 
mii'min ki§iye ula§acak da : izin veriniz, diyecek. Hizmet<;ilerin mii'
mine en yakm olam : izin veriniz, diyecek. Onun yamndaki kendinden 
sonra gelene : izin veriniz, diyecek. Nihayet ka.pmm yanmda olan en 
sonunculanna ula§acak da kap1y1 melege a<;acak ve o da girip selam 
verecek sonra aynhp gidecek. Ebu Umame'nin bu soziinii, ibn Cerir 
rivayet etmi§tir. ibn Ebu Hatim de, ismail ibn Ayya§ kanahyla ... Ebu 
Haccac Yusuf el-Elhani'den rivayetle onun Ebu Umame'den bunlan 
i§ittigini kaydeder ve yukandakine b~nzer §ekilde onuri. sozlerini zik
reder. 

Bir hadiste rivayet edildigine gore; Allah Rasulii (s.a.) her sene 
ba§mda. §ehidlerin kabirlerini ziyaret eder ve onlara : «Sabrettiginiz 
i<;in selam size. Buras1 diinyamn en giizel kar§,Illgidir.» derdi. Ebube
kir, Orner ve Osman da boyle yapm1§lard1r. 

25 - Peki~tirdikten sonra Allah'1n ahdini bozanlar, 
Allah'rn biti~tirilmesini emrettigini ay1ranlar ve yeryu
zunde bozgunculuk yapanlar; i~te la'net onlaradrr. Yurt
lann en kotii.su de onlannd1r. 

Allah'm Ahdini Bozanlar 

Bu, bedbahtlarm durumlan ve Sifatlandir. Nas1l ki onlar diinya
da mii'minlerin Slfatlarmm aksi ile nitelenmi§lerse; ahiret yurdunda 
da onlarm durumlan ve varacaklan yer, mii'minlerin durumlan ile 
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varacaklan yerin aksidir. Mti'minler; Allah'm ahdini yerine getirir, 
Allah'm riayet edilmesini emrettigi §eye de riayet ederlerdi. Bunlar ise, 
anla§tlktan sonra Allah'm ahdini bozar, Allah'm biti§tirilmesini em
rettigini aymr ve yerytiztinde bozgunculuk yaparlard1. Nitekim bir ha
diste belirtildigi tizere : Mtinat1gm alameti ii9ttir : Konu§tugu zaman 
yalan soyler, va'd ettigi zaman va'dinden daner, kendisine bir ~ey ema
net edildiginde i'hanet eder Bir rivayette ise §ayle buyurulmu§tur : 
Anla§tlgi zaman ahdini bozar, has1mla§tlg1 zaman gtinahkar olur. Bu 
sebepledir ki Allah Teala : «i§te la'net, (rahmetten uzakla§tmlma) on
larmdir. Yurtlarm (akibetin) en kattisi.i de onlarmd1r.)) Varacaklan 
yer cehennemdir ve oras1 ne katti durakhr. Ebu'l-Aliye, «Peki§tirdik
ten sonra, Allah'm ahdini bozanlar ... l) ayeti hakkmda der ki: Bunlar; 
mtinatiklardaki alb haslettir. Onlar, insanlara kar§l gii9lii olduklann
da; bu huylanm a91ga vururlar: Konu§tuklan zaman yalan sayler, 
bir vaadde bulunduklannda vaadlerinden danerler, kendilerine gtive
nildigi zaman ihanet eder, anla§tlktan sonra Allah'm ahdini bozarlar, 
Allah'm birle§tirilmesini emrettigini aymrlar ve yerytiztinde bozgun
culuk yaparlar. Eger onlara kar§I gii\!lii olunursa; o zaman da §U i.ic; 
huyu a~1ga vururlar: Konm~tuklannda yalan sayler, bir §ey va'dettik
lerinde donerler ve kendilerine gtivenildigi zaman ihanet ederler. 
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26 - Allah, diledigi kimseye nzk1 geni~letir, daral
tlr. Onlar ise dunya hayat1 ile sevindiler. Halbuki dunya 
hayatl ahiretin yaninda saqece bir gec;imlikten ibarettir. 

Allah Teala diledigine nzk1 geni§leten, diledigine daraltan oldu
gunu zikrediyor. Bu konuda hikmet ve adalet O'nundur. ~u kafirler 
ise; ktiftirlerini, derece derece arttlrma ve kendilerine bir mtihlet ver
meden ibaret alan §U dtinya hayatmda verilenlerle sevinmi§lerdir. Al
lah Teala ba§ka bir ayette §ayle buyurur : ccKendilerine mal ve ogullar 
vermekle zannederler mi ki, iyiliklerde onlar i9in acele davranmakta
yiZ, hayir farkmda degiller.l) (Mti'mim1n, 55-56) . Allah Teala daha 
fOnra ahiret yurdunda inanan kullan i9in biriktirmi§ olduJdanna nis
betle dtinya hayatmm kii9iik, hakir oldugunu beyanla §ayle buyurur: 
ccHal'buki dtinya hayatl, ahiretin yanmda sadece bir ge9imlikten iba .. 
rettir.)) Nitekim ba§ka ayetlerde §ayle buyurur : ccOnlara de ki : Dtin
yanm ge9imi azd1r. Ahiret ise, mtittakiler ic;in elbet daha hay1rhd1r. 
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Ve kll kadar haks1zhga ugratllmayacaksmiz.» (Nisa, 77), «Fakat siz, 
diinya hayatlm tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret daha hay1rh ve da
ha bakidir.» (A'Ia, 16-17) . imam Ahmed der ki : Bize Veki' ve Yahya 
ibn Said'in ... Fihr ogullan karde§i Miistevrid'den rivayetinde, Allah 
Rasulii (s.a.) : Ahirete gore diinya, sizden birinin §U parmagm1 deni
ze dald1rmasmm misali gibidir. Bir baksm bakahm ne getirecek! bu
yurmu§ ve §ehadet parmagm1 i§aret etmi§tir. Ba§ka bir hadiste belir
tildigine gore; Allah Rasulii (s.a.), kulaklan kiic;iik bir oglaga rastla
mi§ ve §Ciyle buyurmu§tur : Allah'a yemin olsun ki §Unu b1rakt1klan 
zamanda, bu sahiplerine ne kadar degersiz ise; Allah'a gore diinya on
dan daha da degersizdir. 

~~(t;;J~~~~~~Uif.;::,~~~~~]l;;i;;_~dJ;;_ 
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27 - Kufredenler dediler ki: Rahb1ndan kendisine 
bir ayet indirilmeli degil miydi? De ki : A1lah diledigini 
saptlnr, kendisine yoneleni de dogru yola eri~tirir. 

28 - . Onlar ki; inanm1~lard1r ve kalbleri Allah'1 an· 
makla huzura kavu~mu~tur. Dikkat edin; gen;:ekten kalh
ler, ancak Allah'1 anmakla huzura kavu~ur. 

29 - inanm1~ olup sa.lih ameller i~leyenler i<;:in ho$ 
bir hayat ve guzel bir gelecek vard1r. 

Goniiller Allah'• Anmakla Huziir Bulur 

Allah Teala mii§riklerin : «Rabbmdan kendisine bir ayet indiril
meli degil miydi? n dediklerini haber verir. Nitekim onlar : <<Haydi on
ceki peygamberler gibi o da bize blr mucize getirsin. » (Enbiya, 5) 
demi§lerdir. Bundan daha once defalarca bahsettik ve muhakkak ki 
Allah Teala bunlarm bu isteklerine icabet etmeye giic; yetiricidir. Blr 
hadiste §6yle buyrulur : (Mii§rikler) Allah Ras)J.lii (s.a.) nden Safa te
pesini altma c;evirmesini, kendileri ic;in pmarlar ak1tmasm1, Mekke 
c;evresindeki daglan kaldmp onlarm yerine otlaklar ve bahc;eler olma
Slm istedikleri zaman Allah Teala, elc;isine : Ey Muhammed, istersen 
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bunlan onlara vermm. ~ayet kiifreder (kiifU.rlerinde devam ederler) 
se onlara oyle bir azab ederim ki alemlerden hi~ kimseye bu §ekilde 
azab etmetni§imdir. Dilersen onlara tevbe ve rahmet kap1lanm ac;a
J'liD, diye vahyetti de Allah Raswii: Bilakis onlara tevbe ve rahmet 
kapllanm ac;, buyurdu. Bu sebepledir ki Allah Teala elc;isine : «Allah 
diledigini saptmr, kendisine yoneleni de dogru yola eri§tirir.» buyur
mu§tur. Tekliflerine uygun olarak mucize ile elc;i gondersin veya on
lann isteklerine icabet etmesin her iki durumda da saptlran ve hida
yete erdiren O'dur. Hidayet ve saptlrma, Allah'm onlann isteklerine 
icabet edip etmemesine bagh degildir. Nitekim Allah Teala ba§ka ayet
lerde §6yle buyurur : «Fakat bunca ayetler ve ihtarla.r inanmayanlar 
giiruhuna fayda vermez.» (Yunus, 101), <<Dogrusu iizerlerine Rahbt
nm sozii hak olanlar, inanmazlar. Onlara her tiirlii ayet gelse bile. 
Elem verici azab1 goriinceye kadar.» (Yunus, 96-97), «Eger Biz on
lara gerc;ekten melekleri indirseydik, oliiler kendileriyle konu§saydi ve 
her §eyi kar§Ilanna toplasayd1k, Allah dilemedikc;e onlar yine de ina·
nacak degillerdi. Fakat onlarm c;ogu bilmezler.ll (En'am, 111) Bu se
bepledir ki burada da : ((De ki :Allah diledigini saptmr, kendisine yo
nelen (Allah'a donen, O'ndan yard1m dileyen ve katmda boyun egerek 
yalvaran) i dogru yola eri§tirir.» buyurmu§tur. «Onlar ki; inanmi~lar
dir, ve kalbleri Allah'1 anmakla huzura kavu§mU§tur.J) Allah'm tarafl
na meyledip O'nunla kalbleri ho§ olmu§, O'nu zikretme s1rasmda hu
zur bulmu§, mevla ve yard1m edici olarak O'ndan raz1 olmu§tur. !<Ger-· 
c;ekten kalbler, ancak Allah'1 anmakla huzu;-a kavU§UTll ve 0, buna 
gerc;ekten lay1ktlr. ((inanmt§ olup salih ameller i§leyenler i"c;in ho~ bir 
hayat ve giizel bir gelecek vardiT.ll ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Tal
ha : Sevinc; ve goz aydmhg1 vard1r, demi§tir. ikrime : Onlarm gelecek
leri ne kadar giizeldir, demi§tir. Dahhak da : Onlar ic;in g1bta vard1r, 
der. ibrahim en-Nehai ise :En hay1rh §eyler onlannd1r, demi§tir. Katade 
( u_,l:. ) kelimesinin arapc;a oldugunu sayler. Ki§i : ( .!.\1.;_,1. ) dedi
gi zaman bunun anlam1: Hayra kavu§tun, demektir. Katade'den ge
len bir rivayette ise o, bu kelimeyi : En giizel sonuc; onlannd1r, '§eklin
de ac;Iklami§tlr. Giizel bir gelecek, giizel bir donii§ onlarmd1r. Biitiin 
bu sozler, bir anlamda olup aralarmda herhangi bir z1dllk soz konusu 
degildir. Said ibn Ciibeyr'in ibn Abbas'tan rivayetine gore ( rA ~_,1. ) 

· k1sm1 hakkmda o, §6yle demi§tir. 0, Habe§ dilinde cennet arazisi de
mektir. Said ibn Mescuh da, «TUbal) kelimesinin Hind dilinde cenne
tin ismi oldugunu sayler. ikrime'den rivayetle Siiddi, bu kelimenin 
cennet anlamma geldigini soylemi§tir. Miicahid de bOyle sayler. ibn 
Abbas'tan rivayetle el-Avfi der ki: Allah Teala cenneti yaratlp bitirdi-
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gi zaman : <cinanmi§ olup saJih ameller i§leyenler igin ho§ bir hayat 
ve guzel bir gelecek vard1r.>> buyurmu§tur ki; bu, cennet onun hO§lJ. 
na gittigi zamand1r. ibn Cerir der ki: Bize ibn Humeyd'in ... $ehr ibn 
Hav§eb'den rivayetinde o, §oyle demi~tir : Tuba, cennette bir aga<;tlr. 
Cennetin butun agaglan ondandir. Dallan, cennet surunun (duvar
larmm) arkasmdadir . . Ebu Hureyre, ibn Abbas, Mugis ibn Sumeyy, 
Ebu ishak es-Subey'i ve Selef'ten bir c;oklarmdan rivayet edildigine go
re; Tuba, cennette bir agagbr. Her evde ondan bir dal vard1r. Bazila
rmm zikrettigine gore; Rahman, onu eliyle bir inci tanesinden dikmiEj, 
ona uzanmasm1 emretmi§ de Allah Teala'nm diledigi yere kadar nzan
ml§. Bal, igki, su ve sutten cennet nehirlerinin kaynaklan onun ko
kunden gikpli§. Abdullah ibn Vehb der ki : Bize Amr ibn Haris'in .. . 
Ebu Said el-Hudri (r.a.) den merfu' olarak rivayet ettigine gore; Tfl
ba, cennette bir aga'9 olup (boyu) yuz senelik yoldur. Cennet halk1mn 
elbiseleri onun kabuklanndan g1kar. imam Ahmed der ki: Bize Hasan 
ibn Musa'nm... Ebu Said el-Hudri'den onun da Allah Rasulti (s.a ) 
nden rivayetinde bir adam : Ey Allah'm elgisi, seni goren ve :>an'l 
iman edene mujdeler olsun, demi§ti. Allah Rasulu : Beni goren ve ba
na iman edene mujdeler olsun. Sonra mujdeler, sonra mujdeler olsun, 
.sonra mujdeler olsun, sonra beni gormedigi halde bana iman edene 
mujdeler olsun, sonra beni gormedigi halde bana iman edene miijde
ler olsun, buyurmu§. 0 adam Allah Rasulune: Tuba nedir? diye sor
mu§ da §Oyle buyurmu§: Cennette yuz senelik yol uzunlugunda bir 
agac;br. Cennet halkmm elbiseleri onun kabuklanndan g1kar. 

Buhari ve Muslim, ikisi birden ishak ibn Rahuyeh kanallyla ... 
Sehl ibn Sa'd'dan rivayet ederler ki, Allah Rasulu (s.a.) §oyle buyur
mu§tur : Cennette oyle bir agag var ki, binitli onun golgesinde yuz se
ne yurur de kat'edemez. B.avi der ki: Hadisi Nu'man ibn Ebu Ayya§ 
ez-Zeraki'ye rivayet ettim de §Oyle dedi : Bana Ebu Said el-Hudri'nin 
Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetinde o, §Oyle buyurmu§: Cennette 
oyle bir agag var ki; sur'atli ko§U atma binmi§ birisi, yuz sene yti
rur de yine de kat'edemez. Buhari'nin Sahih'inde Yezid ibn Ziirey' 
kanallyla Enes (r.a.) den rivayete gore; Allah Rasulu (s.a.), «Uzan
ml§, yay1lm1§ golgeler.» (Vakta, 30) ayeti hakkmda §6yle buyurmu§ : 
Cennette oyle bir agac; var ki, binitli onun golgesinde yuz sene yurur 
de kat'edemez. imam Ahmed der ki: Bize sureyc'in ... Ebu Hureyre'
den rlvayetinde, Allah Rasulu (s.a.) §Oyle buyurmU§tUr : Cennette oy
le bir agac; var ki golgesinde binitli yuz sene yurur. Dilerseniz : «Uzan
mi§, yay1lrm§ golgeler.» ayetini okuyunuz. Hadisi, Buhari ve Muslim 
de Sahih'lerinde tahric etmi§lerdir. Yine Ahmed der ki : Bize Muham
med ibn Ca'fer ve Haccac'm ... Ebu Hureyre'den onun da Hz. Peygam-

Tefsir. C. VIII F. 266 
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ber (s.a.) den rivayetine gore o, §Oyle buyurmu§tur: Muhakkak ki cen
nette oyle bir agac;: vard1r ki; binitli onun golgesinde yetmi§ -veya 

I 

yiiz- sene yiiriir. 0, ebediyet agac1d1r. 
Muhammed ibn ishak'm Yahya ibn Abb"lld ibn Abdullah ibn ez

Ziibeyr kanahyla ... Esma Bint Ebu Bekr (r.a.) den rivayetinde o. Al·· 
lah Rasulii (s.a.) nii i§itmi§ de Hz. Peygamber Sidre-i Miinteha'y1 zik
redip §Oyle buyurmu§ : Binitli onun dallan golgesinde yiiz sene yi.iriir. 
- veya §Oyle demi§tir: Onun dallanmn golgesinde yiiz binitli golgele
nir- Onda altmdan kelebekler vard1r. Meyvesi sanki biiyiik testiler 
gibidir. Hadisi Tirmizi rivayet etmi§tir. ismail :i:bn Ayya§'m Said ibn 
Yusuf kanahyla . .. Ebu ·umame el-Bahili'den rivayetinde Allah R.asu
lii (s.a.) '§Oyle buyurmu§tur: Sizden cennete giren hie; kimse yoktur 
ki; Tuba'ya varmasm. Onun ic;:in Tuba'nm salkimlan (veya kabukla
n) a<;:1hr da ondan diledigmden ahr. Dilerse beyaz, dilerse kirm1z1, di
lerse san, dilerse siyah. (Onun salk1mlan) gelincik c;:i<;:egi gibi, son de
rece ince ve giizeldir. imam <Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki: Bize Muham
med ibn Abd'iil-A'la'nm .. . Ebu Hiireyre (r.a.) den rivayetinde o, ~oy
le demi§tir: Tuba; cennette bir aga<;tlr. Allah Teala ona : Kulum i<;in 
ac;:Il, onun diledigini <;Ikar, buyurur da onun ic;:in a<;:Illp ona degerli ve 
gemlenmi§ atlar, gemlenmi§ develer, ve diledigi yiyecekleri <;:Ikanr. ibc1 
Cerir buraqa. Vehb ibn Miinebbih'den rivayetle garib bir eser rivayet 
eder. Buna gore Vehb - <Allah ona rahmet eylesin- §Oyle anlatmi§tlr : 
Cennette Tuba denilen bir agac;: vard1r. Binitli onun golgesind.e yuz 
sene yiiriir de kat'edemez. Qic;:ekleri incecik elbiseler, yapraklan ~izgi
li kuma§lar, dallan amber, bulundugu vadinin c;:akillan yakut, topra· 

· g1 kafur, bal<;:Igi misktir. Onun kokiinden ic;:ki, slit ve bal nehirleri ~~
kar. Orasi cennet halkmm oturma yeridir. Onlar oturma yerlerinde 
otururlarken birden melekler soylu develer siirerek Rablan katmdan 
onlara gelirler. Develer altmdan zincirlerle gemlenmi§tir. Yiizleri gii
zellikc;:e (l§lk sac;:an) lambalar gibidir. Onlann (develerin) yiinii yumu
§akhgmda tiftik gibidir. Uzerlerinde levhalan yakuttan, yan yiizleri 
altmdan egerler vard1r. Elbiseleri atlastand1r. Dev~leri c;:oktiiriirler ve 
derler ki : Rabb1rmz kendisini ziyaret edesiniz ve ona selam veresiniz 
diye size bizi gonderdi. Develere binerler. Develer kU§tan daha siir'atli, 
kelebekten daha hafif basi§h, hizmetc;:ileri (seyisleri) olmayan soylu 
develerdir. Ki§i, karde§inin yamnda onunla konu§arak ve fiSilda~arak 

yiiriir. Onlardan hi<; bir binitin kulag1, digerinin kulagma degmez. 
Hie; bir binitin dizi digerinin dizine degmez. 0 kadar ki ki§inin karde
§iyle arasm1 ay1rmamak i<;:in agac;:lar yollarmdan egilip onlara yol ve
rirler. Nihayet Rahman ve Rahim olanm yanma vanrlar da keremli 
yiiziinii onlar ic;:in ac;:ar ve O'na bakarlar. O'nu gordiikleri zaman : Ey 
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Allahimiz, selam Sen.sin, selam Sendendir. Celal ve ikram Senin ic;in 
hak olmu§tur, derler. i§te o zaman Allah Teala :.Ben selamim, selam 
Bendendir. Rahmetim ve sev.gim sizin ic;in hak olmu§tur, gaybda (Be
ni gormeksizin) Benden korkan ve emrime itaat eden kullanma mer
haba, buyurur. Onlar: Ey Rabbimiz, Sana lay1k bir §ekilde Sana jba,

det etmedik, Senin kadrini laylk1 vec;hile bilmedik. Oniinde secde et
memize izin ver, derier. Allah Teala: Buras1 zahmet ve ibadet yurdu 
degildir. Fakat miilk ve nimet yurdudur. Ben sizden iba.det zahmetini 
kaldirdim. Benden dilediginizi isteyin. Muhakkak ki sizden her . biri
nin bir umudu vard1r, buyurur. Onlar da O'ndan isterler. 0 kadar ki 
onlardan umudu en k1sa olam : Ey Rabb1m, diinya halk1 diinyalan hu
susunda yan§tllar ve orada birbirlerini darllga dii§iirdiiler. Ey Rab
bim, diinyay1 yarattlgm giinden diinyamn sona eri§ine kadar, onlarm 
ic;inde bulunduklan her §eyin bir mislini bana ver, der. Allah Teal§. : 
Senin umudun ne kadar k1sa oldu. Muhakkak sen, derecenden daha 
a§agusmi istedin. Bu, Benden sanad1r. Ben, kendi katlmdan sana bah
§ediyorum. Zira Benim vermemde zorluk ve azaltllma yoktur, buyu
rur. Sonra : Kullanma umutlannm ula'§amayacagi ve onlardan hie; bi-
rinin aklma gelmeyenleri arzediniz, buyurur. (Allah'm nimetleri) on
lara arz edilir de onlann ic;lerinde bulunan umutlan c;ok k1sa kahr. 
Onlara arzedilenler ic;inde yan yana dizilmi§ atlar vard1r. Onlardan hsr 
dordiiniin iizerinde yekpare yakuttan bir taht vard1r. Her tahtm ii.ze
r inde yekpare altmdan bir kubbe vard1r. Onlardan her bir kubbenin 
ic;inde ise cermet yataklanndan gosteri§li yataklar vard1r. Her bir kub
benin ic;inde hur-i inden iki cariye bulunur. Onlardan her 'bir cariye 
iizerinde cennet elbiselerinden iki elbise vard1r. Cennette bulunan bii
tiin renkler onlardad1r. Hie; bir ho§ koku birakmami§ siiriinmii§lerdir. 
Yiizlerinin aydinligi kubbenin kalmhgmdan gec;er. 0 kadar ki onlan 
gorenler, her ikisinin de kubbenin di§mda oldugunu samr. Tepeden tlr
naga §effaftirlar, o kadarki beyinleri kiriDIZl bir yakut ic;indeki beyaz ip- . 
lik gibi goriiniir. Her iki cariye de (emrine verildikleri mii'mini) arkada
§Ina gore gune§in ta§a olan iistiinliigiinde veya daha iistiin goriir. (Mii'
min ki§i de) onlar ic;in aym §ekilde dii§iiniir. Onlann yamna girer, onu 
selamlar, onu oper ve kucaklay1p ona: Allah'a yemin olsun ki; Allah'm 
senin gibisiui yaratmi§ oldugunu sanmay1z, derler~ Sonra Allah Teala 
meleklere emir buyurur da, bir saf halinde onlan cennete yiiriitiirler 
ve nihayet onlardan her bir ki§i, kendisi ic;in hazirlanml'§ olan yerlne 
ula§Ir. Hadisi ibn Ebu Hatim de kendi isnad1 ile Vehb ibn Miinebbih'
ten rivayet etmi§tir. Onun rivayetinde §U fazlalik vard1r : Rabb1mzm 
size 'bagi§lami§ olduklarma bir bakm1z. Bir de bakar ki o Refik-1 A'la:
da evlerdedir, inci ve mercandan yapiliDI§ odalardadir. Kap1lan altm-
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dan, divanlan yakuttand1r. Yataklan ince ve kahn atlastan, minber
leri n'urdamhr. Kap1larmdan ve odalarmdan giine~ ~uas1 gibi nur ta
§ar. Onun yanmda aydmllk giinde nurlu y1ld1z gibidir. Bir de bakar 
ki o, yiiceliklerin yiicesinde yakuttan, nuru panldayan muhte§em sa
raylardadir. Eger emrine verilmi~ olmasayd1 gozleri kama§tmrdl. Bu 
saraylarm beyaz yakuttan olam beyaz ipekle, k1rnnz1 yakuttan olam 
knm1z1 atlasla, ye§il yakuttan olam ye~il atlasla, san yakuttan oJam 
san kadife, erguvan ile dii§enmi~, ye§il ziimriit, k1rm1Z1 altm ve beyaz 
giimii~le siislenmi~tir. Direkleri ve temeEeri cevherdendir. Balkonlan, 
inciden kubbelidir. Bur<;lan, mercandan odalard1r. Rablanmn onlara 
verdiklerine ula~tlklarmda onlara beyaz yakuttan kendilerine ruh iifii
riilmii~ semerli atlar takdim edilir. Yanlannda ebedi k1lmm1§ <;ocuk
lar vard1r. Onlardan her bir ·<;ocugun elinde bu atlardan bir atm gemi 
vard1r. Gemleri beyaz giimii§ten, inci v_e yakutla siislenmi§tir. Egerle
ri inci ve cevherle dokunmu§, ince ve kahn atlaslarla d6§enmi§ taht
lardlr. Bu atlar onlan, cennet bah<;elerinin icinde siir'atle gotiiriir. Ni
hayet makamlarma ula'§Irlar. Melekleri, m1rctan minberler iizerinde ~ 
oturur bulurlar. Kendilerini ziyaret etmek, onlarla musafaha etmek 
ve Rablanmn kendilerine bah§etmi§ oldugu §ereften dolay1 tebrik et
mek iizere onlan bekliyorlard1r. Saraylarma girdikleri zaman orada 
Rablarmm kendilerine bah§etmi§ oldugu, istemi§ ve temenni etmi§ ol
duklan her §eyi bulurlar. Bir de bakar ki bu saraylardan her bir sa
raym kap1smda dort cennet var : iki cennet <;e§it <;e§it aga<;larla dolu, 
iki cennet koyu yemye§il. ikisinde durmadan f1§k1ran iki kaynak var. 
ikisinde her bir meyveden <;ift <;ift, <;ad1rlarda gozlerini onlara (sade
ce onlara) <;evirmi§ huriler var. Makamlanm ogrenip yerle§ecekleri 
yere yerle§tiklerinde Rablan onlara : Size va'detmi§ olduklannn ger
<;ekten buldunuz mu? diye sorar. Onlar: Ey Rabb1nnz, Sana yemin 
olsun ki evet, derler. Rabbm1zm sevabmdan ho§nud oldunuz mu? di
ye sorar. Onlar : Ey Rabb1m1z, biz ho§nud olduk, Sen de bizden ho§nfld 
ol, derler. Benim sizden ho~nudlugum ile yurduma indiniz, yiiziime 
baktlmz ve meleklerim sizlerle mu~ataha etti. Kutlu olsun, size k:.1tlu 
olsun. «Bu, ard1 arkas1 kesilmeyen bir vergidir.» (Hud, 108). Onda dir
liksizlik ve azaltma yoktur, buyurur. i§te o zaman onlar : Bizden 1iziin
tiiyii gideren, fazll ile ebediyyet yurduna bizi girdiren Allah'a hamdol
sun. Orada bize zahmet ve yorgunluk degmez. MUhakkak ki Rabb1m1':?: 
Gafur'dur, ~ekur'dur, derler. Hadisin ifade tarz1 garibdir ve garib bir 
eserdir. Bir k1sm1 i<;in §ahidler vard1r. Bu ciimleden olarak Buhari ve 
Miislim'in Sahih'lerinde §6yle rivayet edilir : Muhakkak Allah Teala, 
cennete girmede cennet ehlinin sonuncusu olan ki§iye : Temenni et, 
buyurur. Temennide bulunur ve nihayet umutlanmn sonuna ula§lr da 
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Allah Teala: ~undan iste, §Undan temenni et, buyurup ana hatlrlat1r 
ve §Oyle buyurur : Bunlar senindir ve on misli de. Miislim'in Sahlh'in
de Ebu Zerr'den, onun Allah RasUlii (s.a.) nden, onun da Allah Teala'
dan rivayetine gore; o §oyle buyurmu§tur : 

Ey kullanm, ilkleriniz ve sonlanmz, insanlanmz ve cinleriniz bir 
tek arazide dikilip Benden isteseler, her insana istedigini · versem Be
nim katlmdakilerden ancak denize sokuldugunda bir ignenin eksilttigi 
kadan eksilir ... Muslim hadisi uzunca bir metinle rivayet etmi§tir. 

Halid ibn Ma'dan der ki : Muhakkak ki cennette tUba denilen bir 
agac; vard1r. Onun memeleri olup, hepsi de cennet halkmm <;ocuklanm 
emzirirler. Kadmdan bir dii'§Uk olsa, o cennet nehirlerinden bir nehir·· 
de olur da, k1yamet kopuncaya kadar orada yeti§ir ve kirk ya§mda ola
rak ha§rolunur. Halid ibn Ma'dan'm bu soziinii ibn Ebu Hatim riva
yet etmi§tir. 

30 - i~te boyle, sana vahyettigimizi okuman i<;in se
ni de onlardan once nice ummetlerin gelip ge<;tigi bir urn
mete gonderdik. Onlar Rahman'1 inkar ederler. De ki : 0, 
beni.m Rabb1md1r. O'ndan ba~ka ila,h yoktur. Yaln1z O'na 
tevekkul ederim. Donu~um de O'nad1r. 

Allah Teala buyurur ki: Ey Muhammed, sana vahyettigimizi ken
dilerine okuman, Allah'm risaletini kendilerine ula§tlrman ic;in seni 
bu iimmete nas1l gondermi§sek, aym §ekilde Allah'1 inkar e~en gec;mi§ 
iimmetlere de peygamberler gonderdik. Senden once de peygam
berler yalanland1. Onlarda senin ic;in giizel bir ornek vard1r. Na
Sll ki onlann iizerine baskmimizi ve azabimizi indirmi§sek, bun-
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lar da iizerlerine azablilllZlll inmesinden korksunlar. Muhakkak 
ki onlann seni yalanlamalan, diger peygamberlerin yalanlama
larmdan 90k daha . §iddetlidir. Allah Teahl ba§ka ayetlerde de 
§6yle buyurur : ((Allah'a andolsun ki, senden onceki iimmetlere de 
(peygamberler) gonderdik. ~eytan onlara yapt1klanm giizel gosterdi. 
Bugiin de onlarm dostu odur. Ve onlar i~in can yak1c1 azab vard1r.n 

. (Nahl, 63), <<Andolsun ki, senden once de nice peygamberler yalanlan-
qi da yalanlanmalanna ve eziyet edilmelerine sabrettiler. Nihayet on· 
lara yard1m1mlz gelip yeti§ti. Allah'm kelimelerini degi§tirebilecek yok
tur. Andolsun ki peygamberlerin haberinden bir k1sm1 sana gelmi§
tir.>> (En'am, 34). Onlara nas1l yard1m ettik, giizel aklbeti diinyada ve 
ahirette onlara ve onlara tabi olanlara nas1l klld1k! 

i<;lerinde ·seni peygamber olarak gonderdigimiz bu iimmet; Hah
man'l inkar ederler, O'nu ikrar etmezler. Zira onlar, Allah'm Rahman 
ve Rahim s1fatlanyla nitelenmesini kabul etmezlerdi. Bu sebeblectir 
lti Hudey'biye giinii ((Rahman, Rahim olan Allah'm Ad1yla.» yaz1lma
s1m kabul etmemi§ler ve : Rahman, Rahim de nedir biz bilmiyoruz? 

· demi§lerdi. Bu rivayet Katade'dendir. Hadis Buhari'nin Sahih'indedir. 
Allah Teala buyurur ki : ((De ki : ister Allah deyin, ister Rahman de
yin. Hangisini derseniz deyin en giizel isimler O'nun i~indir ... H (is
ra, 110). Miislim'in Sahih'inde Abdullah ibn Omer'den rivayet edilir 
ki Allah Rasulii (s.a.) : 

. ;.;-:JI ~) ~~ ~ ~~ J1·A~~~~~l 
Sizin isimlerinizin Allah'a giizel geleni Abdullah ve Abdurrahmfm' 

d1r, buyurmu§tur. 
((De ki : 0 benim Rabb1md1r, O'ndan. ba§ka ilah yoktur.>> Sizin in

kar ettiginize ben inamyorum, O'nun Rab ve ilah oldugunu ikrar ve 
itiraf ediyorum. «0 benim Rabbnnd1r, O'ndan ba§ka ilah yoktur. (Bii
tiin i§lerimde) yalmz O'na tevekkiil ederim. Donii§iim de O'nad1r.>> 
Ben ancak O'na donerim. Zira buna O'ndan ba§kasi asla miistehak de
gildir. 
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31 $ayet Kur'an ile daglar yuriitulmu~ veya yer-
yuzu parc;alanmi~, yahut 6luler konu~turulmu~ olsayd1; 
kafirler yiile de inanmazlardL Halbuki butun i~ler Alla.h'a 
aittir. inananlar hala anlamadllar m1 ki; Allah dileseydi 
butun insanlan dogru yola eri~tirirdi. Ve yaptlklarmdan 
dolay1 Allah'1n va'di yerine gelene kadar kufredenlerin 
ya ba~1na. veya evlerinin yak1n1na bir bela gelirdi. $U.phe
siz Allah, verdigi s6zden caymaz. 

Bu Kur'an ile Daglar Yiiriitiilseydi 

Allah Teala Muhammed (s.a.) e indirmi§ oldugu Kur'an'1 medhe
dip, kendisinden once indirilmi§ diger kitablardan iistiin oldugunu be-

·Urterek §Oyle buyurur : <<~ayet Kur'an ile daglar yiiriitiilmii§ ... olsay
dl.» .Ge9mi§ kitablar i9inde kendisiyle daglann yerinden yiiriitiildiigii, 
yeryiiziiniin kesilip parc;aland1g1 veyahut kendisiyle kabirlerinde 61U
lerin kOllU§tUrUlffiU§ oldugu bir kitab olsaydl bU niteliklere sahip ki
tab yine de Kur'an'dan ba§kas1 olmazd1. Veya sonuncularma vannca
ya kadar insanlar ve cinlerin bir mislini, benzeri bir suresini getirmek 
iizere toplandlklarmda 'bundan !ciz kalacaklan bir i'caza sahib oldu
gundan dolayi budurum Kur'an i<;in evleviyetle olurdu. Bununla blr
likte bu mii§rikler, onu inkar etmektedirler. Halbuki biitiin i§ler, bii
tiin i§lerin donii§ii Allah'ad1r. Allah'm diledigi olur, dilemedigi olmaz. 
Allah kimi saptirmi§sa; onu hidayete erdirecek yoktur. Kime de Al
lah hidayet bah§etmi§Se; onu saptlracak yoktur. 

«K.ur'an» ismi, gec;mi§ kitablarm hepsine isim olarak verilebilir. 
Zira bu kelime, hepsinden- mii§taktir. imam Ahmed der ki : Bize Ab
diirrezzak'm .. , Ebu Hiireyre'den rivayetinde Allah Rasulii (s.a.) §OY
le buyurmu§tur : Okuma Davud'a hafifletumi§, kolayla§tmlmi§tl. Hay
varun egerlenmesini emreder. ve hayvam egerlenmezden once Kur'an'1 
okurdu. 0 , ancak iki elinin emeginden yerdi. Hadisi sadece Buhari tah- · 
ric etmi§tir. Burada Kur'an'dan maksad Zebur'dur. · 

Allah Teala buyurur ki: «inananlar (biitiin yaratlklann iman et
meyeceklerini) hala anlamadilar m1 ki; Allah dileseydi biitiin insanla
n dogru yola eri§tirirdi. '' Zira aklllara ve goniillere daha fazla te'sir 
eden, daha belig Kur'an'dan ba§ka bir mucize ve huccet yoktur. 0 
Kur'an ki, §ayet Allah Teala onu bir daga indirmi§ olsayd1; Allah kor
kusundan ba§ egerek onun par<;a par9a oldugunu goriirdiin. Sahih bir 
hadiste varid olduguna gore, Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmU§tUr: 
Hie; bir peygam'ber yoktur ki bir benzerine be§erin iman · edecegi (bir 
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mucize) kendisine verilmi§ olmasm. Ban a verilen ise, Allah'm bana 
vahyetmi§ oldugudur. Ben k1yamet gtinti kendisine tabi olunanlar yo
ntinden onlann en fazlasl olacag1m1 umanm. Bunun manas1 §Udur: 
Her peygamberin mucizesi, oltimtiyle sona ermi§tir. Bu Kur'an ise ebe
diyyen baki kalacak bir huccettir. Kerametleri sona ermez, bltmez 
<;Dkga okunmaktan eskimez. Alimler ona doymaz. 0, kesin htiktim ve
ren Fasl'ti1-Hitab'd1r, asla bir alay degildir. Hangi zalim onu terk et
mi§se; Allah onun belini k1rm1§tlr. Kim onun gaynsmda hidayet ara
ffil§sa; Allah Teala onu saptlrml§tlr. 

ibn ·E'bu Hatim der ki: Bize Ebu Ztir'a'nm ... Amr ibn Hassan'dan, 
onun da Atiyye el..JAvfi'den rivayetinde o, Atiyye'ye §Oyle demi§ : r<~a
yet Kur'an ile daglar ytirtittilmti§ ... olsayd1 .. . » Onlar Muhammed'e 
dediler ki : Mekke daglan bizim igin ytirtittilse de geni§lese ve biz ora
da ziraat yapsak, veya Hz. Stileyman yerytiztinti kavmine riizgarla na
Sll pargalami§Sa yeryiizii bizim igin pargalansa, veya isa'mn, kavmi 
igin oltileri dirilttigi gibi bizim igin de oltiler diriltilse. Bunun iizerine 
Allah Teala bu a yeti indirdi. Ben dedim ki : Bu hadisi Hz. Peygamber . 
(s.a.) in ashabmdan birisinden rivayet ediyor musunuz? Evet• dedi; 
Ebu Said'den, o da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayet etmi§tir. Bu aye
tin niizul s~bebi hakkmda ibn Abbas, ~a'bi, Katade, Sevri ve bir gok
larmdan bOyle rivayet edilmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. Katade 
der ki : Eger bunu sizin Kur'an'm1zdan ba§ka bir Kur'an yapsayd1, yi
ne sizin Kur'an'm1z yap1llrd1. 

Allah . Teala : <<Halbuki biitiin i§ler Allah'a aittir.>> buyurur. ibn 
Abbas der ki : Bunlardan ancak diledigini yapar, dilemedigini yapa
cak degildir. ibn Abbas'm bu soztinii ibn ishak da ona varan bir isnad 
ile rivayet etm~tir. ibn Cerir de boyle soylemi~tir. Selef'den bir gok
lan, <<inanan]ar llffiit kesmediler mi. .. H ayetini; lffian edenler hala bil
medi, anlamad1lar m1. .. §eklinde anlam1§lard1r. Digerleri ise a yeti : 
inananlar hala ag1kga anlamad1lar m1 ki; Allah dileseydi btittin in
sanlan dogru yola eri§tirirdi, §eklinde okumu§lardlr. Ebu'l-Aliye der 
ki : inananlar, hidayete erdirilmelerinden timit kestiler. ~ayet Allah 
dileseydi, biittin insanlan hidayete eri§tirirdi. 

Allah Teala: «Ve yaptlklarmdan dolay1 Allah'm va'di yerine ge
lene kadar ktifredenlerin ya ba§ma veya evlerinin yakmma bir bela 
getirdi.>> buyurur ki; onlann yalanlamalan sebebiyle diinyada beJ.alar 
onlarm ba§ma devamll gelecek, veya onlann gevrelerlne gelecek ki 
ogut kabul etsinler ve ibret alsmlar. Nitekim Allah Teala ba§ka ayet
lerde §Oyle buyurur : <<Andolsun ki Biz, gevrenizdeki kasabalan da yok 
ettik. Belki dogru yola donerler diye, ayetleri tekrar tekrar ag1klad1k.» 
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(AhkaJ, 27), ccFakat §imdi gormuyorlar m1 ki Biz, o yeryuzune gelip 
gevresinden eksiltip duruyoruz. Onlar m1d1r ustun gelenler §U hal· 
de?» (Enbiya, 44) . Katade'nin Hasan' dan rivayetinde, ayetteki ( J>..j ) 
fiilinin oznesi bela, musibettir. Ayetin akl§mdan bu zaten a91k9a an
la'§Ilmaktadir. Ebu Davud et-Tayalisi'nin Mes'udi kanahyla .. . ibn Ab
bas' dan rivayetinde o, ayetteki «bela>> kelimesini seriyye ile, «evleri
nin yakmma inecek olan §ey» ide Muhammed (s.a.) ile, «Allah'm va'
dinin yerine gelmesini» ise Mekke'nin fethi ile tefsir etmi§tir. ikrime, 
Said ibn Cubeyr ve bir rivayette Mucahid de boyle soylemi§tir. ibn Ab
bas'tan rivayetle Avfi, ayetteki belamn; uzerlerine gokten inecek azab 
oldugunu, evlerinin yakmma inecek olamn; Allah Rasulli (s.a .) nun on
larm tepelerine inmesi ve onlarla sava§masi oldugunu soylemi§tir. Mi.i
cahid ve Katade de 'boyle sayler. Kendisinden gelen rivayetlerden bi
rinde ikrime, ibn Abbas'm ayetteki belay1, §iddet ve me§akkatle tef
sir ettigini kaydeder. Hepsi birden derler ki : «Allah'm va'di yerine ge
lene kadar.» ayetinde, Mekke'nin fethi kasdedilmektedir. Hasan el
Basri ise, burada k1yamet gununun kasdedildigini sayler. 

Allah Teala: «~iiphesiz Allah, verdigi sozden caymaz.» buyurur 
ki; peygamberlerine ve onlara tabi olanlara, dunyada ve ahirette yar .. 
d1ma dair va'dini bozmaz. «Sakm, Allah'm peygamberlerine verdigi 
va'dinden cayacagm1 sanma. Muhakkak Allah, Aziz'dir, intikam sahi
bidir.n (i'brahim, 47) . 

32 - Andolsun ki senden once de nice peygamber
lerle alay edilmi9ti. Kufredenleri once te'hir ettim, sonra 
cezalann1 verdim. CezaJand1rmam nas1ld1? 

Allah Teala, kavminden kendisini yalanlayanlarm yalanlamas1 
hususunda, el9lsi (s.a.) ni teselli ederek §6yle 'buyurur : «Andolsun ki 
senden once de nice peygamberlerle alay edilmi§ti». Onlarda senin i<;in 
giizel bir ornek vard1r. Kiifredenleri once te'hir ettim, onlara IlJiihlet 
verdim sonra §iddetli bir §ekilde cezalanm verdim. Onlara ne yaptl
gim ve onlan nas1l cezalandirdigim sana nas1l ula§b gormez misin '? 
Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette §6yle buyurur : «Nice kasabalar 
vard1r ki zalim olduklan halde (halkma) miihlet vermi§tim . . Sonunda 
onlan yakalayiVerdim ve donu~ yalmz Bana'd1r.n (Haec, 48) . BulTari 
ve Miislim'in Sahih'lerindeki bir hadiste §6yle buyrulur : Muhakkak 
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Allah Teala · zalime mi.ihlet verir de, sonunda onu yakalad1g1 zaman 
asla kurtulamaz. Sonra Allah Rasulii (s.a.) §U ayeti okumu§tUr: «T§
te bi:iyledir Ra·bbmm yakalayl§l, kasabalarm zalim halkm1 yakalad1g1 
zaman. <;i.inki.i O'nun yakalamas1 hem §iddetli, hem de aciklld1r.•> (Hud, 
102) . . 
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33 - Herkesin yaptlg1n1 gozeten Allah, boyle olma
yanla. bir olur mu hi<;? Oysa onlar, Allah' a ortak ko~tular. 
De ki: Onlara bir ad bulun bakahm. ·Yeryuzunde bilmedi
gi bir ~eyi mi Allah'a haber veriyorsunuz? Yoksa kuru soz
lere mi aldan1yorsunuz? Kufredenler·e kurduklan diizen
ler guzel gosterildi. Ve dogru yoldan ahkonuldular. Allah, 
kimi saptlnrsa ona dogru y'olu gosteren bulunmaz. 

Allah Teala buyurur ki : Herkesin yapt1gm1 gozeten, nefes allp ve
ren her nefsi gozeten, bilen, koruyan boyle olmayanla bir olur mu hi~? 
Amel edenlerin hay1r olsun §er olsun yapt1klanm bilir. Hi\! bir gizlilik 
ona gizli kalma.z. Allah Teala ba§ka ayetlerde de §i:iyle buyurmaktadlr : 
«Ne i§te bulunsan, Kur'an'dan ne okusan ve siz ne i§ yaparsamz; yaptlk
lanmza daldigmizda mutlaka Biz i.izerinizde §ahidiZ.>> (Yunus, 61, «Bir 
yaprak di.i§mez ki ; onu bilmesin. » (En'am, 59) , «Yeryi.izi.inde yi.iri.iyen 
hi~ bir canll yokt ur ki, nzk1 Allah'a ait olmasm. Onlarm durup dinle
necek ve saklanacak yerlerini de 0 bilir. Hepsi apag1k kita'bdad1r.1> 
(Hud, 6), «Aramzdan birisi ister sozi.i gizlesin, ister ag1ga vursun, is
ter geceye bi.iri.inerek gizlensin, ister gi.indi.izi.in ortaya t;Iksm hi~ fark 
yoktur. >> (Ra'd, 10), ( ( ~i.iphesiz ki 0, gizliyi de gizlinin gizlisini de bi
lir.» (Taha, 7) , ((Nerede olursamz olun 0 , sizinle beraberdir. Ve Allah 
yaptlklarm1z1 gormektedir. >> (Hadid, 4) . i'§te 0 , onlarm tapmakta ol
duklan i§itmeyen, gormeyen, akll ermeyen, ne kendilerine ve ne de 
kendilerine tapmanlara bir fayda veremeyen, ne kendilerinden ve ne 
de kendilerine tapmanlardan bir zaran gideremeyen putlar gibi midir? 
Ayetin devammm da delaletiyle yetinilerek burada cevab hazfedilmi§-
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. tir. Ki ayetin devam1 : «Oysa onlar Allah'a ortak ko§tular. Allah i.le 
birlikte onlar putlara, Allah'a denk kabul ettiklerine tapmd1lar.n ola
caktlr. 

De ki : Onlara bir ad bulun bakallm.n Onlan bize bildirin, onlan 
bize ag1klaym ki bilinsinler. Muhakkak ki onlann bir hakikatl yoktur. 
Bu sebebledir ki Allah Teala : ccYeryuzunde bilmedigi bir §eyi mi Al
lah'a haber veriyorsunuz?n Onlarm varhg1 yoktur. ~ayet yerytizunde 
bir varllg1 olsayd1, Allah Teala mutlaka onu bilirdL Zira hie; bir gizlilik 
ona gizli kalmaz. ccYoksa kuru sozlere mi aldamyorsunuz?n buyurmu~-

tur. Mucahid der ki: Ayetteki ( J_,All rf -"'~ i' ) kelimesi; zan anla
mmdadir. Dahhak ve Katade ise; bu kelimenin, batll anlammda oldu
gunu soylemi§lerdir. Yani siz, ancak fayda ve zarar verecegini sancti
gmizdan dolay1 bu putlara tapmi§Imzdir ve onlara ilah ad1 vermi~iniz
dir. ccBunlar sizin ve atalanmzm taktlg1 adlardan ba§ka bir §ey degil
dir. Allah onlara hie; bir guc; indirmemi§tir. Onlar kuruntudan ve ne
fislerin arzu ettigi hevadan ba§kasma uymuyorlar. Halbuki kendilerr
ne Rablanndan dogruluk rehberi gelmi§tir.n (Necm, 23). 

Mucahid, uKtifredenlere kurduklan dtizenler gtizel gosterildi. •> 

ayetini §Dyle anllyor: Kufredenlere kurduklan, s6yledikleri sozleri gii
zel gosterildi. ic;inde bulunduklan sap1kllk, o sap1kllga gece ve gtin
duz davet guzel gosterildi. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette §byle 
buyurur: «Biz onlara birtak1m yolda§lar katanz da gec;mi§lerini, gele
ceklerini onlara suslu gosterdiler. Gerek cinlerden, gerekse insanlar
dan gelip gec;mi§ iimmetler iginde aleyhlerinde gerc;ekle§mi§tir soz. 
Dogrusu onlar husranda idiler.n (Fussilet, 25). 

Allah Teala : ccVe dogru yoldan allkonuldular.n buyurur ki; ayet
teki ( ~~ J ) kelimesindeki sad harfini fetha ile okuyanlara gore, 
ayetin anlam1 §byledir : ic;inde bulunduklan durum onlar ic;in guzel 
gosterilip onun hak oldugu ianm verilince ona davet ettiler ve insan
lan peygamberlerin yoluna uymaktan alakoydular. Kelimedeki sad . 
harfini zamme ile okuyanlara gore ise anlam §6yledir : Uzerinde olduk
lan §eyin dogru oldugu kendilerine suslenip giizel gosterilmekle Al
lah'm yolundan allkonuldular. Bu sebebledir ki Allah Teala burada: 
«Allah, kimi saptmrsa oria dogru yolu gosteren bulunmaz.n buyurur
ken, ba§ka ayetlerde §6yle buyurmu§tur : «Kimin de Allah fitneye dii§
me.sini isterse onun ic;in senin Allah'a kaq1 hie; bir '§eye giiciin yet
mez.» (Maide, 41). ccOnlarm hidayeti bulmalanna ne kadar h1rs gos
tersen muhakkak ki, Allah dalalete sapam hidayete erdirmez. Ve on
larm yard1mcilan da yoktur.n (Nahl, 37). 
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34 - Onla.ra dunya hayatlnda azab vard1r. Ahiret 
azab1 ise daha zorludur. Allah'a kar~1 onlan koruyacak 
kimse de yoktur. 

35 - Muttakilere va'dolunan cennetin i<;inden lr
maklar akar. Oran1n yiyecekleri de golgeleri de ebedidir. 
Bu, ta.kva sahiplerinin ak1betidir. Kafirlerin ak1beti ise 
ate~tir. 

Miittakilere Va'dolunan Cennet 

Allah Teala burada, kafirlerin azabm1 ve iyilerin sevab1m zikre
der. Mii§riklerin durumunu ve i~inde olduklan kiifiir ve §irki haber 
verdikten sonra §Oyle buyurur: Onlara diinya hayatmda inananlann 
elleriyle oldiiriilme ve esir edilme §eklinde azab var.d1r. Diinyadakl bu 
riisvayhkla beraber ahirette onlar i~in birlktirilen azab ise bundan ~ok 
daha zorludur. Nitekim Allah Rasulii (s.a.) kaq1hkh la'netle§en iki 
ki§iye §Oyle buyurmU§tur: Muhakkak diinya azab1; ahiret azabmdan 
daha kolay, daha hafiftir. 0, Allah Rasulii (s.a.) nun buyurdugu gibi
dir ki diinya azabmm sonu vard1r. 6teki ise buna gore yetmi§ kat olan 
ate§te (cehennemde), kesafet ve §lddeti tasavvur dahl olunamayan 
bukag1lat i~inde devamhd1r, ebedidir. Nitekim Allah Teala ba§ka ayet
lerde §Oyle buyurur : «0 gii.n Allah azab1 gibi hi~ bir kimse azab ede
mez. O'nun vurdugu bag1 klmse vuramaz.)) (Fecr, 25, 26), «Biz, o sa
atm gelecegini yalanlayanlara oyle ~1Igm bir ate§ haz1rlad1k ki .. . Bu, 
kendilerine uzak bir yerden goziikiince miun kaynayl§llll ve ugultu
sunu duyacaklard1r. Elleri boyunlarma bagh olarak dar bir yerden 
atlld1klan zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Bugiin, «B!r ken:'! 
yok olmay1 degil bir9ok kereler-yok olmay1 isteyin.)) De ki : «'Bu mu da
ha hayirlldrr, yoksa miittakilere va'd olunan cennet mi daha iyidir'? 
Ki bu, onlar i~in bir miikatat ve bir mercidir.)) (Furkan, 11-15) . 

Bunun i~in Allah Teala bunu digerl ile birlikte zikretmi§ ve S,6y
Ie buyurmu§tur : «Miittakilere va'dolunan cennetin i~inden 1rmaklar 
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akar, muhtelif yorelerinde, kiyilannda, cennet halkmm diledikleri yer
lerde 1rmaklar akar, onlar nas1l isterler ve nereye isterlerse oraya c;e
virirler.» Nitekim Allah Teala ba~ka bir ayette ~oyle buyurur : ccMut
takilere va'dolunan cennet boyledir. Orada temiz su 1rmaklan, tad1 
bozulmayan sut 1rmaklan, i<;enlere zevk veren §arab 1rmaklan ve suz
me bal 1rmaklan vard1r. Orada meyvelerin her c;e§idi onlanndlr. Ve 
Rablanndan magfiret vard1r. Hi<; bu; ate§te temelli kalan ve bagir
saklanm parc;a parc;a edecek kaynar su ic;irilen kimseler gibi midir?,, 
(Muhammed, 15) . 

Allah Teala : «Oranm yiyecekleri de, golgeleri de ebedidir.,, buyu
rur ki orada yiyecekler, meyveler ve ic;ecekler vard1r. Bunlar kesintisiz 
ve sonu olmayan nimetlerdir. Buhari ve Muslim'in Sahihlerinde ktisuf 
namaz1 hakkrnda ibn Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste onlar : Ey 
Allah'm elc;isi, biz goruyoruz ki bir ~eye uzandm, sonra gurduk ki du
raladm, demi§lerdi. ~oyle buyurdu : Muhakkak ben, cenneti gordum 
- veya cennet bana gosterildi- ondan 'bir salk1ma uzand1m. ~ayet onu 
almt§ olsayd1m, dunya kald1g1 surece ondan yerdiniz. Hafiz Ebu Ya'
la'nm Ebu Hayseme kanahyla ... C~bir'den rivayetine gore; o, ~oyle an
lahyor : Biz ogle namazmdayd1k. Birden Allah Rasulu (s.a.)' ilerledi, 
biz de tlerledik. Sonra almak ic;in bir §eye uzand1, sonra geri c;ekildi. 
Namaz1 bitirdiginde Ubeyy -ibn Ka'b ona : Ey Allah'm elc;isi, bugiine 
kadar yaptigm1 gormedigimiz bir ~eyi namazda yaptm, dedi de §i::iyle 
buyurdu : Muhakkak ki bana cennet ve ondaki guzellik, tazelik arzo
lundu. Ondan bir uzum salk1mma, size getirmek ic;in uzand1m da be
nimle onun arasma engel girdi. ~ayet onu size getirmi§ olsayd1m gok
le yer arasmdakiler ondan yerdi de eksilmezdi. Bu hadisin bir k1smma 
§ahid olarak Muslim de Ebu Zubeyr kanallyla Cabir'den bir hadis ri
vayet etmi§tir. Utbe ibn Abd es~Stilemi'den rivayete gore bir bedevi 
Hz. Peygamber (s.a.) e cenneti sormU§ ve: Onda uzum var m1d1r? de
mi§ti. Allah Rasulti; evet, buyurdu. Bedevi : Salklilllmn buyuklugii ne 
kadard1r? diye sordu. Hz. Peygamber §6yle buyurdu: Alaca karga uc;u
§Uyla bir ayhk yoldur, yine de bitmez. Hadisi imam Ahmed rivayet et
mi§tir. Taberani'nin Muaz ,ibn Musenna kanahyla ... Sevban'dan riva
yetinde, Allah Rasulti (s.a.) §oyle buyurmu§tur : Muhakkak birisi bir 
cennet meyvesini kopard1g1 zaman onun yerine hemen bir ba'§kas1 ge
lir. Muslim'in Cabir ibn Abdullah'tan rivayet ettigi bir hadiste Allah 
Rasulti. (s.a.) §oyle buyurmu'§tur : Cermet halk1 yerler, ic;erler, balgam
lan olmaz, bti.yuk ve kti.c;uk abdest bozmazlar. Bunun yerine yiyecek
leri misk kokusu gibi bir gegirme ile (vticudlanndan c;1kar.) Nas1l ki 
nefes alma kendilerine ilham olunuyorsa; aym §ekilde tesbih ve takdis 
de onlara ilham olunur. imam Ahmed ve Nesei'nin A'me§ kanahyla 
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Zeyd ibn Erkam'dan rivayetlerinde o, ~oyle anlatir : Kitab ehlinden 
birisi geldi ve : Ey Ebu Kas1m, cennet halkmm yeyip . ic;:eceklerini mi 
samyorsun? diye sordu. Hz. Peygamber : Evet, Muhammed'in nefsi 
kudret elinde olan (Allah) a yemin olsun ki onlardah birisine yeme
de, ic;:mede, cima.' ve §ehvette yiiz ki§i kuvveti verilecektir. buyurdu. 
Adam: Yiyen ve ic;:enin (abdest bozma) ihtiyac1 olur. Halbuki cennet
te eziyet yoktur, dedi de Allah Rasuli.i §6yle buyurdu : Onlardan biri
nin ihtiyacm1 gidermesi misk kokusu gibi derilerinden ter c;:Ikmastdlr. 
Boylece karmnm §i§ligi iner, bo§ahr. 

Hasan ibn Arafe'nin Halef ibn Halife kanahyla ... Abdullah Ibn 
Mes'ud (r.a.) dan rivayetinde o, §Oyle anlat1yor : Allah Rasuli.i (s.a.) 
bana buyurdu ki : Muhakkak sen cennette bir ku§a bakarsm da senin 
online k1zartllm1§ olarak dii§er. Hadislerden birisinde ise §6yle buyurul
mu§tur : Onu yiyip bitirdigi zaman ku§, Allah'm izni ile eskiden oldu
gu §ekle doner. Allah Teala ba§ka ayetlerde §Oyle buyurmaktad1r: 
<cBir(!ok meyveler arasmda, bitmeyen, ttikenmeyen, yasak edilmeyen ... )) 
(Vakta, 32-33), «Meyve agaGlarmm golgeleri tizerlerine sarkttllmt§ ve 
meyveleri de a§ag1 egdirilmi§ (tir) .)) (insan, 14). Cennetin golg·eleri 
de boyle olup zail olmaz ve eksilmez. Nitekim Allah Teala bir ayette 
§6yle buyurur : «Iman edip, salih amel i§leyenleri ic;:inde ebedi kala
caklan, altmdan 1rmaklar akan cennetlere koyacag1z. Onlara orada 
tertemiz zevceler (e§ler) vard1r. Onlan koyu bir golgeye sokacag1z.l) 
(Nisa, 57). Muhtelif §ekillerde Buhari ve Muslim' in Sahih'lerinde ri
vayetle daha once gec;:tigi tizere Allah Rasulti (s.a.) : Muhakkak cen
nette bir agac;: vard1r ki h1zh yart§ atma binmi§ gayretli bir binici gol
ge.sinde ytiz sene ytiriir de yine kat'edemez, buyurmu§ sonra, «Yayil
ffil§ golgeler .. .'dedirler. )) (Vak1a, 30) ayetinl tilavet buyurmw~tur. 

Allah Teala, cennete te§vik ve ate§ten .sakmd1rmak i(!in, c;:ok kere 
cennetin .sifatlyla cehennemin s1fatm1 birlikte zikreder. Bu sebepledir 
ki cennetin va.sfma dair zikrettiklerlnden .sonra : «Bu; takva .sahiple
rinin ak1betidlr. Kafirlerin ak1beti ise ate§tir.ll buyurmu~tur. Nitekiin 
ba§ka 'bir ayette §6yle buyurur : <<Cehennem ashab1 ile cennet ashab1 
bir degildir. Cennet ashab1; i§te onlard1r kurtulu§a erenler. )) (H~r, 20) 

Dima§k Hatibi Bilal ibn Sa'd bir hutbesinde §Ciyle demi·.~tir : Ey 
Allah'm kullan, ibadetinizden bir §eyin .sizden kabul ol.unduguna dair 
birisi .size bir haber mi getirdi? veya hatalarm1zdan birisinin sizin iGin 
bagi&landigl haberi mi size geldi? ccSizi bo&una yarattlibmizl ve. Bize 
hiG dondtirtilmeyeceginizi mi .sand1mz?)) (Mii'minun, 115). Allah'a ye
min ol.sun ki dtinyada sevab sizin igin hemen verilmi§ olsaydl, hepin1z 
iizerine farz k1Imanlan az bulurdunuz. Veya dtinyamzm ta'cil edilme
si r.ic;:in Allah'a itaata ragbet gosterirdiniz de, cennet ic;:in yan§mazdt-
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mz. uOramn yiyecekleri de, galgeleri de ebedidir. Bu; takva sahipleri
nin ak1betidir. Kafirlerin ak1beti ise ate§tir.n Bilal ibn Sa'd'm bu so
ziinii ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 

~·>f\f\·\:)~~'0 .. ~G-~~~,-"~·\,s;:;:~~\~G~1\" ~ __,Ll'~'.,. ~ ... ,~ ~ "* • .., .. .. ~ 
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~ ~,_,:J~4J~~~.3J\;~~~:~,~~~~\ 
36 - Kendilerine kitab verdiklerimiz, sana indiri

lenden memnun olurlar. Kan;n gruplar i<;inde de onun bir 
kisminl inkar edenler vard1r. De ki : Ben, ancak Allah'a 
ibadet etmek ve O'na ~irk ko~mamakla emrolundum. Ben, 
.hepinizi O'na <;ag1nyorum ve donu~um de O'nad1r. 

37 - i~te boylece Biz, onu Arap<;a bi,r hukum olarak 
indirdik. Sana gelen bilglden sonra, onlann heveslerine 
uyarsan; andolsun ki Allah katmdan sana bir dost ve ko
ruyucu <;Ikmaz. 

Arap~a Hiikiim 

Allah Teala buyurur ki : uKendilerine kitab verdiklerimiz, kit.ab
larmda onun dogruluguna §ahidler ve miijde oldugu ic;indir ki .sana 
indirilen (Kur'an) dan memm1n olurlar. n Nitekim Allah Teala ba~ka 
ayetlerde §6yle buyurur : ccKendilerine kitab verdigimiz kimseler onu 
hakk1yla tilavet ederler. i§te buna onlar inamrlar. Kim ona kiifreder
se, hiisrana ugrayanlar da i§te onlard1r.>> (Bakara, 121), ceDe ki : ister 
ona inanm, ister inanmaym, muhakkak ki ondan once kendilerine bil
gi verilenlere; o, okundugu zaman yiizleri iistii secdeye kapamrlar vc 
derler ki : Tenzih ederiz Rabb1m1zl. Rabb1m1zm va'di §iiphesiz yerine 
gelmi§ olacakti.r.n (isra, 107-108) . ~ayet Allah Teala'mn bizim kitab
larumzda Muhammed (s.a.) i peygamber olarak gonderecegine dair 
va'di hak, dogru, mutlaka yerine gelecek ve olacak ise elbette A!lah 
Teala va'dinde sad1kt1r, dogrudur. Hamd yegane O'nad1r. ccYiizleri iis
tii kapanarak aglarlar. Ve bu, onlann hu§u'unu artmr.n (isra, 109). 

Allah Teala : uKar§l gruplar ic;inde de onun bir k1smm1 inkar 
edenler vard1r.n buyurur ki ; kabilelerden, sana indirilenin bir k1sm1-
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m yalanlayanlar vard1r. Mticahid'e gore · ayetteki kar§l gruplar; Hz. 
Peygambere gelen hakkm bir k1Smm1 inkar eden yahudi ve hiristiyan
lardir. Katade ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de boyle soyle
mi§lerdir. Bu, Allah Teala'nm §U ayeti gibidir : ((Ehl-i kitab'dan oyle
leri vard1r ki; Allah'a, size indirilen ve kendilerine indirilmi§ olan Al
lah'a hu§u' duyarak inamrlar. Allah'm ayetlerini az bir pahaya degi§
mezler. i§te onlarm ecirleri Rablan katmdad1r. Allah, §tiphesiz hesab1 
~abuk gorendir., (Al-i imran, 199). 

((De ki: Ben, ancak Allah'a ibadet etmek ve O'na §irk ko§mamak
la emrolundum.» Benden once nas1l peygamberler gonderilmi§ ise, ben 
de tek ve ortag1 olmayan Allah'a ihadetle gonderildim. ((Ben, hepinizi 
(insanlan) O'nun yoluna ~agmyorum ve benim dbnti'§tim de O'nad1r.•> 

((i§te boylece Biz, onu Arap~a bir htiktim olarak indirdik.>> Nas!l 
ki senden once peygamberler gbnderdik ve onlara gokten kitablar in
dirdiysek, aym §ekilde sana da Kur'an'1 muhkem ve · arap~a olarak in
dirdik. ((Ontinden de ardmdan da hatll sokulamaz. 0; Hakim, Hamid 
katmdan indirilmi§.» (Fussilet, 42) olan, son derece a~1k bu kitab ile 
seni senin di§mdakilerden tisttin ve §erefli klld1k. ((Sana Allah'tan ge
len bilgiden sonra, onlann heveslerine (gorti§lerine) uyarsan; andol
sun ki Allah katmdan sana bir dost ve koruyucu ~1kmaz.» Bu, tarikat-1 
Muhammediyye, Stinnet-i Nebeviye'ye stiluk edip girdikten sonra sa
plklarm yoluna tabi olmamalan i~in ilim ehline bir tehdiddir. 

38 - Andolsun ki senden once nice peygamberler 
gonderdik. Onlara e9ler ve 9ocuklar verdik. Allah'1n iz;ni 
olmadan hi9 bir peygamber bir ayet getiremez. Herkesin 
suresi yazilldlr. 

39 - Allah, diledigini siler ve diledigini b1rak1r. Ve 
ana kitfl!h O'nun katlndad1r. 

Kitablann Anast 

Allah Teala buyurur ki : Ey Muhammed seni nas11 be§erden bir 
Rasul olarak gondermi§sek aym §ekilde senden onceki peygamberleri 
de be§er olarak gonderdik. Onlar yemek yer, ~ar§Ilarda dola§Ir, kadm--
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larla evlenir, anlarla miinasebet kurar, gocuklan alurdu. Onlara ha
mmlar ve gacuklar verdik. Allah Teala peygam'berlerin en §ereflisi ve 
en sonuncusuna §6yle buyurur : «De ki : Ben de ancak sizin gibi bir 
insan1m. Y.almz bana tannm1zm tek bir tann oldugu va;hyediliyar.)) 
('Kehf, 110) . 

Buhari. ve Miislim'in Sahih'lerinde rivayet edilen bir hadiste Al
lah Rasulii (s.a.) '§oyle buyurmu§tur : Bana gelince; ben orug tutar, 
iftar ederim (orug tutmam). (Geceleri) ihya eder ve uyurum. ic; yag1 
yerim ve kad.mlarla evlenirim. Kim benim siinnetimden yiiz gevirirse 
benden . degildir. imam Ahmed der ki : Bize Yezid'in .. . Ebu Eyyllb'dari 
rivayetinde Allah Rasulii §6yle buyurmu§tur : D'art §ey peygamberle
rin siinnetlerindendir : Giizel koku siiriinmek, evlenmek, misvak kul 
lanmak ve kma. Hadisi Ebu isa et-Tirmizi de Siifyan 'ibn Veki' kana
llyla .. . Ebu Eyyub'dan zikretmi§ ve §Oyle demi§tir : isnad zinch:jnde 
Ebu ~imal'in zikredilmemi§ aldugu hadise gore bu hadisin isnad1 da-
ha s1hhathd1r. · 

Allah Teala : «Allah'm izni almadan hig bir peygamber bir ayet 
getiremez.)) buyurur ki ; peygamber, ancak Allah'm kendisine vaki' iz
ni ile harikulade §eyler yapabilir, degilse bu ana ait bir i§ almaytp, Al
lah'a aittir. 0 , diledigini yapar, diledigirie htikmeder. 

«Herkesin siiresi yaz1hd1r.)) Kanulmu§ her siirenin yaz1h bulun
dugu bir kitab vard1r. Her §ey Allah'm katmda bir olgii iledk «Bilmez 
misin ki Allah, gokte ve yerde olam bilir. Hig §iiphesiz bunlar kitab
dadlr. Dagrusu bunlan bilmek Allah' a pek kolayd1r.» (Haec, 70). Dah
hak Ibri . Miizahim, «Herkesin siiresi yaZihdlr.» a yeti hakkmda §6yle 
dermi§ : Her kitabm 'bir omrii vardu. Yani Allah Teala'nm gokten in
dirmi§ aldugu her kitab igin Allah katmda kanulmu§ bir sure, ta'yin 
edilmi§ bir olgii vard1r. Bu sebeple diledigmi siler, diledigini b1rak1r. 
Sanunda Allah Teala'mn, Raslllii (s.a.) ne indirmi§ aldugu Kur'an ile 
tamam1 kaldmlml§tlr. 

Allah Teala : «Allah diledigini siler, diledigini b1rak1r.n buyurur. 
Miifessirler, bu kanuda ihtilat etmi§lerdir. Sevri, Veki' ve Hii§eym'in 
Ibn Ebu Leyla kanahyla ... Ibn A'bbas'tan rivayetlerine gore; Allah Te
ala, bir senenin i§lerini tedbir eder; mutluluk ve mutsuzluk, hayat ve 
oliim di§mda diledigmi siler. Yine bir rivayette ise ibn Abbas, <<Allah 
diledigini siler, diledigini b1rak1r.>> ayeti hakkmda §Oyle demi§tir : Ha
yat, oliim, mutsuzluk ve mutluluk harig her §ey. Zira bu ikisinin i§i 
bitirilmi§, sana erdirilmi§tir. Miicahid ise, «Allah diledigini siler, di
ledigini b1rak1r.>> ayeti hakkmda §6yle der : Hayat ve 6liim, mutsuzluk 
ve mutluluk hari·g. Zira bu ikisi degi§mezler. Mansur der ki : Miica
hid'e -sarup : Bizden birinin : Ey Allah'1m, eger ismim mutlular iglnde 
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ise ismlmi onlar i9inde ·sa bit k1l. Eger mutsuzlar i9inde ise onlardan 
sil ve onu mutlular i~inde k1I, diye dua etmesi hakkmda ne dersin? de
dim. Giizel, dedi. Bir sene veya daha 90k ·bir zaman sonra ona kavu§~ 
tum ve bunu sordum. «Gen;ekten Biz onu miibarek bir gecede indir
dik. Dogrusu Biz, uyanc1 idik. 0 gecede her hikmetli i§ aynhr.n (Du
han, 3-4). Kadir gecesi o senede olacak nz1k veya musibetler hakkm
da hiikmeder. Sonra diledigini one ge(!irir, diledigini geri b1rak1r. Mut
.mzluk_ ve mu_tluluk kitabma gelince; o sabit oJup degi§tirilmez, dedi. 
Ebu Vail ~akik ibn Seleme'den rivayetle A'me§ der ki : 0, §U duay1 
(!Ok(!a yapard1 : Ey Allah'1m, eger bizi mutsuzlar olarak yazmi§san, onu 
sil ve bizi mutlular olarak yaz. ~ayet mutlular olarak yazmi§San orarta 
.sabit k1l. Muhakkak ki Sen diledigini siler, diledigini b1rak1rsm. Ana 
kitab, Senin katmdad1r. Ebu Vall'in bu duasm1 ibn Cerir rivayet et
mi§tir. Yine ibn Cerir'in Amr ibn Ali kanallyla ... Ebu Osman en-Neh
di'den rivayetine gore, Orner ibn Hattab (r.a.) Ka'be'yi tavaf ederken 
aglar ve §Ciyle dua edermi§: Ey Allah'1m, benim iizerime mutsuzluk 
veya bir giinah yazml§San onu sil. Muhakkak Sen diledigini siler, dHe
digini b1rak1rsm. Ana kitab, Senin katmdad1r. Onu mutluluk ve ba
gi§lama k1l. Hammad'm Halid el-Hazza kanahyla ibn Mes'ud'dan rl
vayetine gore, ibn Mes'ud da bu §ekilde dua edermi§. Bu haberln bir 
benzerini $"erik de Hilal ibn Hamid kanahyla ... ibn Mes'ud'dan rlva-
yet -etmi§tir. ibn Cerir'in el-Miisenna kanahyla .. . ibrahim'den rivaye-
tinde Kft'b, Orner ibn Hattab'a : Ey mii'minlerin emiri, §ayet Allah'm 
kitabmCn. bir ayet olmasayd1, k1yamet giiniine kadar olacaklan sana 
haber verirdim, demi§ti. Hz. Orner : 0 ayet nedir? diye sordu da Ka'b 
§oyle dedi: Allah Teala : «Allah diledigini siler, diledigini b1rak1r ve 
ana kitab O'nun katmdadir.» buyurur. Biitiin bu sozlerin anlammclan 
91kan; Allah Teala'mn kaderlerden diledigini sildigi, diledigini de bl
raktlgidlr. imam Ahmed'in rivayet etmi§ oldugu §U hadis de bu sozil 
destekler mahiyettedir : imam Ahmed'in Veki' kanahyla .. . Sevban'
dan rlvayetinde Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : Muhakkak 
ki§i i§ledigi giinahla nz1ktan mahrum kahr. Kaderi, ancak dua geri 
9evirir. Omiir de ancak iyilikle artar. Hadisi Nesei ve ibn Mace de, 
Siifyan es-Sevri kanahyla rivayet etmi§lerdir. Sahih bir hadiste belir
tildigi iizere s1la-i rahim de omrii artmr. Ba§ka bir hadiste §Oyle buy
rulur: Muhakkak ki dua ve kaza, gokle yer arasmda 9eki§irler. 

ibn Cerir'in Muhammed ibn Sehl ibn Asker kanahyla ... ibn Ab
bas'tan rivayetinde o, §Oyle demi§tir : Allah i9in be§ yiiz senelik yol 
uzunlugunda beyaz inciden, iki levhas1 yakuttan bir levh-i mahfuz 
vard1r. Allah Teala i9in hergiin ii9 yiiz altml§ lahza vard1r. Diledigini 
siler, diledigini b1rak1r ve ana kitab O'nun katmdad1r. 
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Leys ibn Sa'd'm, Ziyade ibn Muhammed kanahyla ... Ebu Derda'
dan rivayetinde, Allah Rasulii (s.a.) §byle buyurmu§tur: Muhakkak 
ki Allah Teala, geceden kalan ii\! saatta zikri a\!ar. Onlardan birinci 
saatta O'ndan ba§ka hi\! kimsenin planlay1p dii§iinemeyecegi zikri 
planlar. Diledigini siler, diledigini b1rak1r .. . Ve ravi hadisin tamamm1 
zikreder. Hadis, ibn Cerir tarafmdan rivayet edilmi§tir. «Allah diledi
gini siler, diledigini b1ralnr.n ayeti hakkmda Kelbi §byle der: Rlzlk
tan diledigini siler, diledigini artmr. Ecelden diledigini siler, diledigi
ni artmr. Kelbi'ye : Bunu sana kim rivayet etti? denildi de : Ebu Sa
lib, Cabir ibn Abdullah ibn Riab'dan, o da Hz. Peygamber (s.a.) den 
rivayet etti, diye cevablad1. Sonra ona bu ayet soruldu da §oyle dedi : 
Biitiin sozler yaz1llr. Nihayet per§embe giinii oldugunda yedim, iG
tim, girdim, \!lktlm ve benzeri sozler gibi i\!inde sevab ve azab olma
yan her §ey ondan atlllr. 0, sad1ktlr ve hakkmda sevab ve azab olam 
sa'bit k1lar, b1rak1r. ibn Abba.s'tan rivayetle ikrime §byle· der : Kitab 
ikidir : Bir kitab vard1r ki Allah ondan diledi~ini siler ve diledigini bi
raklr. Ana Kitab da O'nun katmdad1r. Avfi, «Allah diledigini siler, di
ledigini b1rak1r ve ana kitab O'nun katmdad1r.n ayeti hakkmda ib'n 
Abbas'm §byle dedigini nakleder : 0 oyle bir ki§idir ki, bir miiddet Al
lah'm itaatmca ameller i§ler. Sonra Allah'a isyana doner de sap1kllk 
iizere oliir. i§te Allah'm sildigi budur. Allah'm b1raktlg1 ise, oyle bir 
ki§idir ki Allah'a isyan olan amelleri i§ler. Onun i9in onceden bir hayu· 
ge~mi§tir de, Allah'm itaat1 iizere iken oliir. i§te Allah'm b1raktlg1 da 
budur. Said ibn Ciibeyr'den rivayete gore ise bu ayet; «Allah diledigi
ni bagl§lar, diledigini azablandmr. Ve Allah her §eye Kadir'dir.» (Ba
kara, 284), anlammdad1r. Ali ibn Ebu Talha, ccAllah diledigini siler, 
diledigini b1rak1r.n ayeti hakkmda ibn Abbas'm §byle dedigini nalde
der : Diledigini degi§tirir ve kaldmr. Diledigini b1rak1r, degi§tirmez. 
«Ve ana kitab O'nun katmdad1r.n Bunlann tamam1 Allah'm katmda 
ana kitabdad1r : Nasih ve mensuh, degi§tirilen ve b1rak1lan hepsi bir 
kitabdadlr. Katade, ccAllah diledigini siler, diledigini b1rak1r.n iyeti 
hakkmda bunun ccBiz, bir ayeti nesheder veya unutturursak ondan da
ha hay1rl1Slnl, yahut da dengini getiririz ... ,> (Bakara, 106) ayeti gibi 
oldugunu sayler. 

ibn Ebu Necih, Miicahid'in «Allah diledigini siler, diledigini bira
klr.n ayeti h1.kkmda §6yle dedigini nakleder: ccAllah'm izni olmadan 
hi9 bir peygamber bir ayet getiremez.n ayeti nazil oldugu zaman; Ku
rey§ kafirleri : .cEy Muhammed, goriiyoruz ki sen hi9 bir §eye ~ahip 
degilsin ve muhakkak i§ bitirilmi§.'' dediler de bu ayet onlan bir kor
kutma, onlan bir tehdid sadedinde olmak iizere nazi! oldu : Eger biz 
dilersek, i§lerimizden diledigimizi meydana getiririz ve her Ramazan'-
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da yeniden yaratlnz. insanlann nziklarmdan ve musibetlerinden, on
-lara verecegimiz ve onlar i9in 'bolii§tiirecegimiz §eylerden diledigimizi 
siler, diledigimizi b1rakmz. 

Hasan el-Basri, «Allah diledigini siler.» ayeti hakkmda der ki : Ki
min eceli gelmi§se gider. B1rak1lan ise diri olup eceline dogru gider. 
Ebu Ca'fer ibn Cerir ~Allah ona rahmet eylesin- bu sozii tercih et
mi§tir. Allah Teala: «Ve ana kitab O'nun katmdadir.>> buyurur ki; Ha
san el-Basri, bunun helal ve haram oldugunu sayler. Katade ise: Kitabm 
tamarm ve ashd1r, der. Dahhak da «Ve ana kitab O'nun katmdad1r.>> 
ayeti hakkmda: Alemlerin Rabbi katmda bir kitabd1r, demi§tir. Sii
neyd ibn Davud'un Mu'temir kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayetinde o, 
Ka'b'a «Ummii'l-Kitab>> 1 sormu§ da §6yle demi§: Allah Teala · yara
tacagmi ve yaratt1klanmn ne yapacaklanm bilir, sonra ilmine ~ Kitab 
ol, buyurur da kitab olur. ibn Cerir'in ibn Abbas'tan rivayetinde o. 
«Ve ana kitab O'nun katmd.adir.» ayetinde : 0, zikirdir, demi§tir. 

o _,_,_,. }/ o /o/ ..... /, / _.._,. o_,. ,. 0 - _,. 
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®.~-A~I 
40 - Onlara va' dettigimizin bir kism1n1 sana goster-:

sek de, senin can1n1 alsak da; senin vazifen sadece teblig 
etmektir. Hesfl:b gormekse Bize du~er. 

41 - Gormuyorlar m1 ki; Biz yeryuzunun etraf1ndan 
gltglde eksiltmekteyiz. Allah hukmunu verir. O'nun hi.ik
munu bozacak yoktur. Ve 0, hesab1 <;abuk gorendir. 

Senin Gorevin Tebligdir 

Allah Teala, Ra.sulii (s.a.) ne buyurur ki : Senin dii§manlarma 
va'detini§ oldugumuz horluk ve azabm bir k1smm1 sana diinyada gos
tersek de, bundan once sen.in camm alsak da senin vazifen sadece teb
lig etmektir .. Biz seni, ancak Allah'm risaletini onlara teblig edesin di
ye gonderdik ve sen de sana emredileni teblig ettin. Onlan hesaba c;ek
mek ve cezaland1rmaksa bize dii·§er. Nitekim Allah Teala, ba§ka bir 
ayette §6yle buyurur: <rSen ogiit ver, 9iinki.i sen ancak bir 6giit9iisiin. 

- - - - ----------
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Onlara zor kullamc1 degilsin. Ancak kim yiiz c;evirir v~ kiifrederse; Al
lah onu en biiyiik azab ile azablandmr. Onlann donii§ii §iiphesiz an
cak Bize'dir. Sonra, hesablanm gormek de §iiphesiz Bize dii§er.». (Ga
§iye, 21-26). 

Allah Tea!f1. : «Garmiiyorlar nu ki ; Biz yeryiiziiniin etrafmdan git
gide eksiltmekteyiz.» buyurur. ibn Abbas der ki: Onlar gormiiyorlar 
nn; biz Muhammed'e bir yerden sonra ba§ka bir yerin Jethini nasib · 
ediyoruz. Bir rivayette ise §ayle demi§tir : Bir kasabamn harab olun
dugunu garmiiyorlar m1 ki, sonunda ma'murluk bir kO§ede kallyor. 
Miicahid ve ikrime, ayetteki eksiltmenin harab olma oldugunu soyle
mi§lerdir. Hasan ve Dahhak, bunun miisliimanlann mii§riklere galebe 
c;almas1 oldugunu soylerler. ibn Abbas'tan rivayetle Avfi, bu eksiltme
nin halk1mn ve bereketinin eksilmesi oldugunu sayler. Miicahid de §6yle 
demi§tir : insanlarm, meyvelerin eksilmesi · ve yeryiiziiniin hanl:b ol
masldlr. ~a'bi der ki : ~ayet yeryiizii eksilmi'§ olsayd1; baglan, bahc;e
leri sana dar .gelirdi. Fakat msanlan ve meyveleri eksilir. Aym §ekilde 
ikrime de §oyle demi§tir : ~ayet yeryiizii eksiltilmi§ olsayd1; sen, otu
racak bir yer bulamazdm. Fakat . o, aliimdiir. Bir rivayette ibn Abbas 
§ayle der : Faldhleri, alimleri ve hay1r ehlinin oliimii ile yeryiiziiniin 
harab olmas1d1r. Miicahid de aym §ekilde burada, alimlerin aliimiiniin 
kasdedildigini sayler. Bu manada olmak iizere Hat1z ibn Asakir de A-h
med ibn Abdiilaziz Ebu Kas1m el-M1sli admdaki Isfahan'da oturan bir 
vaizin hal terciimesinde .. . Ahmed ibn Gapzal'm kendisi hakkmda §U 

§iiri soyledigini nakleder : 
«Alimi ya§ad1{!;1 siirece yeryiizii ya§ar. Ondan bir alim aldiigii za

tnan bir taraf1 al iir. 
Bir yer gibi ki oraya yagmur indigi siirece ya§ar. Yagmur dii§mez

se onun bir taraflan telef olur.» 
Bu gorii§lerden birincisi, tercihe §ayan olup o da koy be kay, kasa

ba·be kasaba islam'm galib gelmesidir. 

iZAHI - - ---

Ra'd Suresindeki i&Aret Ta§lan ... 

imdi. .. Bu surede islam akidesinin ana i§Aretleri ile Kur'an-1 Ke- · 
rim'in 'bu akideyi takdim metodu yer ally or. .. Elbette bu i§aretler iize
rinde durmamlz gerekecektir. ~ayet ayetlerin- kaynagmdan fl§klran 
aki§Im kes~p iizerinde uzun uzad1ya durmu§ olsayd1k, §imdi belki bu-
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na gerek kalmazd1 ama o akl§l kesmedik ve en sonuna b1rakarak tize
rinde rahat rahat durmay1 tercih ettik. 

Surenin aki§Im anl.atlrken k1sa i§aretlerle de olsa bu noktalara te
mas ettik, §imdi ise daha uzun durmak istiyoruz bu hususlann i.lze
rinde. 

· Ve yegane yard1m dilenecek yer Allah Teala'd1r ... 
Surenin ba§langiCl, halletmeye ugra§tlgl mevzularm mahiyeti ve 

ihtiva ettigi emirlerin ~ogu sure-i celile'nin Mekke'de nazil oldugunu 
gosteriyor ac;1k~a. Baz1 rivayetlerde ve mushaflarda belirtildigi gibi, 
Medine'de nazil olmad1gm1 ifade ediyor. Aynca mti§riklerin en fazla 
§lmardlklan, itirazlar yoneltip meydan okuduklan ve Hz. Peygamber
d€n mucizeler, harikalar taleb ettikleri devreye rastllyor. Peygamber 
(s.a.) in onlan korkutmaslyla bu korkuttugu azablarm c;abucak geli
vermesini istemeleri gibi hususlar Hz. Peygamberi ve beraberindeki 
mtisltimanlan takviye etmesi i~in bunca ag1r hamleleri gerektirlyor
du. Bunca itirazlarm, donekliklerin ve meydan okuyarak hakka tisttin 
gelmeye c;all~malann kar§lsma bunca hamlelerle c;1k1p hakkm iisttin
ltigtinti gostermek ve yalmz Allah'a s1~narak vahdaniyetini kabullenip 
bunu ac;1kc;a ilan etmek, mti§rikler ne kadar yalanlarlarsa yalanlasm
lar as1l hakkm bu oldugunu, bundan ba§ka gerc;egin bulunmad1gmt . 
gostermek glbi hususlan icabettiriyordu. Aynca mti§rikleri bu ve ka
inattaki diger gerc;eklerle mukabele edip be§er tarihinden ve olayla
rmdan alman y1gmlarca delilleri serdetmek gibi bir gaye gtidtiyordu. 
Ve insan ruhuna son derece derin, te'sirli ve kuvvetli delillerle hitab 
etmeyi hedef allyordu. 

I§te sadece bu kltabm hak oldugunu ve ondan ytiz c;evirmenin, 
yalanlamamn, meydan okumamn veya davetine ko§may1p gecikme
nin bu btiytik hakikatl asia degi§tirmeyecegini dile getiren htiktim
lerden birka~ tanesi : 

((Bunlar kitabm ayetleridir. Sana Rabbmdan indirilen ancak hak
tlr fakat insanlarm c;ogu inanmazlar.n 

((iyilikten once kottiltik isterler senden. Onlardan once nice ibret 
almacak ornekler gec;mi§tir. Dogrusu, insanlarm zulmetmelerine rag
men Rabbm, magfiret sahibidir. ~tiphesiz ki Habibinin cezalandirma
Sl §iddetlidir. 

inkar edenler : Rabbmdan Muhammed'e bir mucize indirilmeli 
degil miydi? derler. Sen ancak uyanc1sm. Her milletin bir yol gostere. 
ni vard1r.n 

<<Hakka davet eden ancak O'dur. O'ndan ba'§ka taptlklan, kendileri
ne hiS: bir cevab vermezler. Durumlan, suyun agzma gelmesi ic;in avw;la-
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nm ona a\!ffil§ kimsenin durumu gibidir. Ve o hir; bir zaman suya ka
VU§amaz. i§te katirlerin yalvan§I da boyle bo§unadir.» 

<<Boyle misal verir Allah, hak ile batll ir;in. Kopiik ur;ar gider, in
sanlara fayda veren ise yerde kahr. i§te boyle Allah daha n1ce mlsal
ler verir. >> 

<<Kiifredenler dediler ki : Rabbmdan kendisine bir ayet indirilme
li degil miydi? De ki : Allah dileyeni saptmr ve kendisine yoneleni dog
ru yola eri§tirir. 

Onlar ki inanml§lardir ve Allah'! anmakla kalbleri huzura kavu.§
mu§tur. Dikkatli olun kalbler, ancak Allah'! anmakla huzura kavu
§Uf.» 

<<Kendilerine kitab verdiklerimiz; sana indirilenden memnun olur
lar. Kar§I .gruplar ir;inde de onun bir k1sm1m inkar edenler vard1r. De 
ki: Ben, ancak Allah'a kulluk etmek ve· O'na §irk ko§mamakla cmro
lundum. Hepinizi O'na r;agmyorum ve donii§iim O'nad1r. 

i§te boylece Biz, onu Arapr;a bir hiikiim olarak indirdik. Sana ge
len bilgiden sonra heveslerine uyarsan andolsun ki Allah katmdan sa
na bir dost. ve koruyucu t;Ikmaz.» 

«Onlara va'dettigimizin bir k1smm1 sana gostersek de senin cam · 
m alsak da senin vazifen sadece teblig etmektir. Hesap gormekse bize 
dii'§er.>> 

<cKti.fredenler, sen peygamber c\egilsin, derler. De ki : Benimle si
zin aramzda §ahid olarak Allah yeter. Ve kitabm bilgisi yamnda olan
lar.» ... 

Buraya aldiglffilZ ayet-i kerime'lerde mii§riklerin peygambere 
meydan ckuyu§lannm mahiyetini ve Kur'an'a kar§I geli§lerinin tab1 .. 
atm1 ogreniyoruz. Aynca bu meydan okumanm ve buna kaq1 verilen 
ilahi tevcihatm Mekke donerninde inen surelerin ini§ devrelerinin ozel
ligini gormii§ oluyoruz. · 

· Bu ilahi tevcihatta ortaya r;1kan bir gerr;ek de; Hz.- Peygamber'in 
doneklik edenlere, yalanlayanlara, meydan okuyanlara, ilahi da vete 
uymayanlara ve yollanm §a§Irmi§ olanlara kar§I getirdigi hakikatlan 
ar;Ik\!a soylemesi hususudur. Allah'tan ba§ka ilahm bulunmad1g1, O'n
dan ba§ka ma'budun mevcud olmad1g1 ve yalmz giir;Hi ve hakim zatm, 
Allah oldugunu ve insanlann en sonunda O'nun yanma dondiiriilece
gini, ya cehenneme veya cennete gideceklerini sarahaten belirtmesi 
husfusundaki emirdir. Aslmda mii§rikler bu hakikatleri, ya dogrudan 
dogruya reddediyor veya kaq1 koyuyorlard1. Bir de onlarm arzu ve he
veslerine uymamasm1, onlan memJ.llin etmek ir;in bu gerr;eklerden bir 
k1Sm1m gizlememesini veya geciktirmemesini belirtiyordu. ~ayet onla
nn arzu ve heveslerine uyacak olur, bunca bilgiden sonra da onlann pe-
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§inden gidecek olursa; kendisini bekleyen acl aklbet ile tehdid edili
yordu. 

Bu a\!Ik i§aretler, Allah davasmm yolcularma ·bu davamn meto
dunu at;Iklar ve bu konuda kendi fikirlerinin asla mevzu u bahis ol-: 
mayacagm1 gosterir. Onlarm vazifesi bu dinin esaslanm at;Ikt;a bildir
mektir. Bu konuda ne bir §eyi gizlemeli ve ne de geciktirmelidir ... Bu 
gert;eklerin ba§mda da, Allah'tan ba§ka ilahm bulunmay1p biitiin ru
bubiyetin ve ·hakimiyetin Allah'a ait -oldugu, binaenaleyh Alhih'tan 
ba§ka kirnseye boyun egip ittiba etmemek gerektigi gert;ekleri yer ahr. 
Ne ile kar§Ila§Irsa kaq1la§sm mii'min, bu esash gert;egi ilan etmekle 
miikelleftir. Dbneklerin ve yalanc1larm taarruzu -nas1l olursa olsun as1l 
vazifesi budur. Yolda ne gibi tehlike ve engellerle kar§Ila~Irsa kar§lla~
sm, bu gert;egi ilan edecektir .. . Yoksa «hikmet ve giizel ogiit» prensi
binin it;ine bu gert;ekleri gizlemek ve geciktirmek gibi hususlar girmez. 
c;unkii yeryiiziiniin putlan ve putt;ulan; bu gert;egin at;Iklanmasmdan 
ho§lanmazlar, at;Ik<;a soyleyenlere de eziyet etmekten geri durmazlar. 

Diktatorler, bu gert;egi at;Iklamalarmdan otiirii bu dine de kar§l 
t;Ikarlar ve bu daveti yonetenlere tuzaklar kurar, oyunlar haZirlarlar. _. 
Ama biitiin bunlardan dolay1 da bir dava adam1, bu esash gert;ekler
den hit; birisini gizlemek veya geciktirmek hakkma sahib degildir ve du
rum boyle bir vahamet arzediyor diye i§e once ahlaki }tareketleri dii
zenleyerek ruhi geli§meyi saglayarak ba§lay1p, toprak iistii putlanmn 
gazabm1 t;ekmemeye t;all§mak yetkisi yokttir ... Allah'm vahdaniyeti
ni ve uluhiyetini ilan edip, dinin birligini ve dolayisiyla ittiba kayna
gmm ve emre bagllllk hususunun tekligini ilan edersem bu putlarm 
hi§mma ugranm diye i§e once ahlak ve ma'nevi temizlik ile ba&lama 
hakkma sahib deglldir ... 

Allah'm irade buyurdugu hareket metodu budur. Yiice Peygam
berimiz Muhammed Mustafa (s.a.) nm yiiriidiigii yol, bu yoldur. Rab
bimin tevcihatl ile ta'kib ettigi metod, bu metoddur. Ve hit; bir zaman 
it;in bir Allah yolunun davet~isinin bu yolu terketmesi ve ba§ka bir yol 
ta'ki'b etmesi miimkiin degildir. Yol; bu yoldur ve dinini kefaleti alti
na almi§tlr. Bu dine gavet eden kirnselere Allah'm kefaleti kafidir, on
Ian putlann ve put~ularm §errinden muhafazaya yeter .. . 

Kur'an'm davet metodu; Allah'm okunan kitab1 olan Kur'an-1 Ke
rim ile, goriinen kitabi olan kainat kitabm1 birle§tirir ve biitiiniiyle k:l
inatl insan varllgmm ilham kaynag1 k1lar. Ve oradan Allah'm kudre
tine tedbir ve saltanatma i:§aretler ve deliller bulur. Bu iki kitaba bir 
de be§er tarihinin kay1dlanm ilave eder. Allah'Itl. kudreti takdir ve 
tedbiri ile ilgili tarihi gert;ekle-ri gozler oniine serer. insan denen var-

Ra 

Kt 
su 

in1 

So 
la1 
Ra 
UZ1 

me 
ki 

UZ1 

sul 
bu. 

le 
. di) 
rill 
edt 
rm 

ya~ 

On 
gor 

yet 
Ian 
but 
dl§l 
ma 



Ra'd, 40, 41) HADiSLE'RLE KUR'AN-I KERIM TEFSIRi 4265 

hg1, biitun bu gerc;eklerle ku§atlr ve c;epec;evre sarar. Hem hissine hi
tabeder, hem kalbine, hem de kafasma .. . 

Bu surede de be§er denilen varhg1 biitun yonleriyle ku§atmak i9in 
Kur'an kitabmm hemen ardmdan kainat kitabmdan ac;tlg1 sayfalarda 
sundugu goz ~hc1 manzaralar yer almaktadlr ... i§te baz1 ornekler : 

«Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabm ayetleridir. Sana Rabbmdan 
indirilen ancak haktlr. Fakat insanlarm c;ogu inanmazlar. 

Allah O'dur ki; gokleri, gordiigiimiiz gibi direksiz yiikseltmi§tir. 
Sonra Ar§'a hiikmetmi§, giine§i ve ay1 buyrugu altma almi§tlr. Bun
larm her biri, belli bir siireye kadar hareket edecektir. i§leri yiiriitiir, 
Rabbmizla kar§Ila§acagmlza kesin olarak inanmamz ic;in ayetleri uzun 
uzun ac;1klar. 

O'dur yeri diizleyen ve orada daglar, nehirler var eden, her tiirlii 
mahslllden c;ift c;ift yeti§tiren ve giindiizii geceyle biiriiyen. ~iiphesiz 

ki bunlarda dii§iinen kimseler ic;in ibretler vard1r. 
Yeryiiziinde birbirine kom§U toprak parc;alan, tek ve c;ok koklii 

iiziim baglan, ekinler ve hurma agac;Ian vard1r. Hepsi de aym su ile 
sulamr. Ama lezzetc;e onlan bir'birinden farkh k1lm1§1Zd1r. '~iiphesiz ki 
bunlarda dii§iinenler ic;in ibretler vard1r.)) 

Y1gmlarca ornekler veriyor kainat manzaralarmdan ki biitiini.i.y
le Allah'm kudretini, yaratma ve ibda' giiciinii dile getiren delil olsun 

. diye. Sonra da biitiin bu mucizeleri gordiigii halde oliimden· sonra di
rilmeyi ve yeniden canlanmaYI inkar edenlerin ve bu hakikatl ifade 
eden bir gerc;ek olmas1 sebebiyle vahyi kabul etmeyenlerin tuhaf du
rumunu ve §a§lrtlCI hallerini anlatlyor : 

«~a§llacaksa onlarm: Biz toprak olunca yeniden mi yaratilaca
giz? demelerine §a§mak gerekir. i§te onlar; Ra'blanm inkar edenlerdir. 
i§te onlar, boyunlarlna demir halkalar vurulanlardlr. Ve i§te onlar, ce
hennemliklerdir. Ebediyyen kalacaklardir orada.n 

<<O'dur size §im§egi gosteren, korku ve iimide dii§iirmek ic;in. Ve 
yagmurla yiiklii bulutlan meydana getiren. 

Gbk giirlemesi; hamd ile, melekler de korku ile O'nu tesbih eder. 
Onlar son derece kuvvetli olan Allah hakkmda tartl§Irken yildinmlan 
gonderir de onlarla diledigini c;arpar. n 

Kainattan sundu~u bu sayfa ile AUah hakkmda tartl§an, rububi
yet ve kudretinin delili olan eserlerini gordiigii halde, O'na §irk ko§an
larm durumunun tuhafllgm1 anlatlyor. Halbuki goriiyorlar ya kainat 
biitiin:iiyle O'nun emrine tabi, kullarm her i§ini 0 yiiriituyor. O'nun 
di§mda herkes bir §ey yapacak giic;te degil, yaratma ve idare giici.1ne 
malik degil : 
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«Onlar, son derece kuvvetli olan Allah hakkmda tartl§Irken yildi
nmlan gonderir de onlarla diledigini t;arpar. 

Hakka davet eden ancak O'dur. O'ndan ba§ka taptlklan, kendi
lerine hi't; bir cevab veremezler. Durumlan; suyun agzma gelmesi it;in 
avuc;:lanm ona a t;mi§ kimsenin durumu gibidir. Ve o, hie;: bir zaman 
suya kavu§amaz. i§te katirlerin yalvan§l da boyle bo§unadir. 

Goklerde ve yerdeki kimseler de, golgeleri de sabah ak§am, ister 
istemez Allah'a secde ederler. 

De ki: Goklerin ve yerin Rabbi kimdir? Allah'tlr, de. Yoksa O'nu 
b1rak1p kendilerine bir fayda ve zaran olmayan dostlar m1 edindiniz? 
de. De ki : Hie;: korle goren bir olur mu? Yahut karanhk ile aydmhk 
bir midir? Yoksa Allah gibi yaratmas1 alan ortaklar buldular da ya
ratmalan birbirine mi benzettiler? De ki : Her §eyi yaratan A11ah'd1r. 
0, bir tektir, her §eye i.istiin gelir.n 

Boylece kainat, ilahi kudretin ve im9.n i§aretlerinin delili olan goz 
allc1 bir sergi haline geliyor. Ve dogrudan dogruya son derece §iimtUlii 
ve derin bir mantlk ile be§er f1tratma hitab ediyor. Hem de biitiiniiyle 
be§er f1tratma. Gizli ac;:1k idrak vas1talanm da . uyanyor. Hem de son 
derece §a§Irtici bir uygunluk it;inde. 

Daha sohra kainat kitabmm sayfalarma insanhk tarihinin sayfa
lanm ekliyor. Ve insanllgm hayatmdaki ilahi kudretin eserlerini, ha· 
kimiyetin ve saltanatm neticelerini apac;:1k olarak gozler oniine seri
yor : 

«iyilikten i:i!lce kotiiliik isterler senden. Oysa onlardan once nice 
i.bret almacak ornekler ge~mi§tir . Dogrusu; insanlarm zulmetmelerine 
ragmen Rabbm, magfiret sahibidir. ~iiphesiz ki Rabbmm cezalandir
masi §iddetlidir.n 

«Allah her di§inin rahminde ne ta§Id1gm1, rahimlerin ne dii~iir

diigiinii ve ne allkoydugunu bilir. O'nun katmda her §ey bir olc;:iiye go
redir. 

Goriileni de, goriilmeyeni de bilir. Yiicelerin yiicesidir 0 . Aramz
dan birisi ister sozii gizlesin, ister a\!Iga vursun, ister geceye biiriine

. rek gizlensin, . ister giindiiziin ortaya c;:1ksm ~ hie;: fark yoktur. 
Ardmdan ve oniinden onu ta'kib edenler vard1r. Allah'm emriyle 

onu .•gozetlerler. ~iiphesiz ki bir millet kendini degi'§tirmedikge; Allah 
da onlan degi§tirmez. Ve Allah, bir milletin fenallgmi dileyince artlk 
onun oniine gegilemez. Allah'tan ba§ka <;mlan koruyacak birisi de bu
lunmaz..n 

«Allah diledigi kimsenin nzkm1 geni§letir ve bir olgiiye gore ve
rlr. Diinya hayatl ile sevindiler. Halbuki diinya hayat1, ahiretin yamn
da sadece bir gegimlikten ibarettir. )) 
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«Ve hiUa i§led_iklerinden dulsl.Jl ki.iiredenlerin ya ba§l!la veya. e·;
lerinin yakmma Allah'm va'di yer lne gelene Kacbr bir bela gelir. $iip
hesiz Allah verdigi sozden caymaz. 

Andolsun l::i senden once de nice peygamberlerle istihza edilmi§ti. 
Ktifredenleri tince te'hir ettim, sonra cezalanm verdim. Cezalandlr
mam r..as1ldi?)) 

Be§er tarihinden almrni§ c:lelillerle dolu bi:iyle y1gmaklar yap1yor 
Kur'an-I Kerim. insan hissini ilham ve te'sirlerle doldurup ta§myor 
ki hepsinde btittintiyle be§eriyetin varllgma hitab ediyor. 

1Bu y1gmlar arasmda bilhassa basiretli olarak Allah yoluna davet 
etme metodu veren i§aretler tizerinde duracag1z. Evet btittintiyle be
§er f1tratma hitab eden, tek bir ger<;;ege degil btittin f1tri gergeklere hi
tab eden davetin 'i.izerinden ... Sade fikri veya zihni yamna, ilham ve
ya 'basiretine veya his ve §UUr tarafma degil btittintiyle insani varhgi
na hi tab eden davet metodunun i§aretleri tizerinde ... 

Allah'a davet eden dava adamlarmm elinden dti§rneyecek yegane 
kitab, bu kitab oJmahd1r. Ondan once hig bir kaynaga ba§vurmarnall
dirlar. Bu kitaba ba§ vurduktan sonra insanlan nas1l Allah yoluna da
vet edeceklerini, gafil kalbleri nas1l uyand1racaklanm ve donmw~ ruh
lan nas1l harekete gegireceklerini yine bu kitabtan ogrenmelidirler ... 

·:;;uphesiz bu Kur'an'1 · vahyederek indiren Allah Teala'd1r. Bu in
sam yaratan da O'dur. insamn neden yaratlld1gm1 ve tekevvtin tarzi
mn en ince noktalarma .kadar yine en iyi bilen O'dur. AyriCa Allah yo
luna davet edenler i§e once Allah'm uluhiyyetini bildirerek ba§lamall, 
hakimiyet ve saltanatm1 ikrar etmelidirler. <;tinkti ancak o zaman bu 
Kur'an'm yoluyla kalblere gidebilirler. Ve ancak o zaman yine bu Kur'
an'm agt1g1 g1g1rdan insanlara gergek Rablanm tamtabilirler. Ve an
cak boylece bu kalbleri yalmz ve yalmz Allah'm dinine baglayabilir ve 
e§siz yaratlc1hgma ikna edebilirler ... 

insanlara gergek Rablanm tamtmak ve her ttirlti §irk §tipheslni 
bertaraf etmek igin Kur'an'm ta'kib ettigi metod, oncelikle risaletin 
ve rasullerin tabiatlm apag1k olarak-gozler online sermektir. Zira da
ha onceki ehl-i kitab'm ic,;ine dti§ttigti i'tikadi ve fikri dalaletin ve ~a
pkhgm ana kaynag1, peygamberlik mtiessesesi ile uluhiyeti bir'birine 
kan§tlrmalan olmu§tur. Bilhassa Hiristiyanllk bunun· en bariz orne
gidir. Hz. isa'mn §ahsiyeti ile uluhiyyet ve rububiyyetin hususiyeti · bir
birine kan§tlnlmi§, birtak1m kilise mensublan bu gergek dl§l kan§Ik
hktan ottirti canh1ra§ane birbirine girmi§ ve mezhebler arasmda c,;atl.~

malar olmu§tur . 
. S'ade h1ristiyanlar ffil dti§ttiler bu batakhga? Birgok paganist 

inanglar bu batakhga dti§rnti§ ve peygamberlik mtiessesesini anla§Il-
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maz bir hale sokmw~tur. Bir klSffil peygamberlik ile b.:lyiiciiliigii kan§
tlrml§, bir k1sm1 peygamberligi gelecekten haber verme kurumu ola
rak k~bul etmi§, bir k1sm1 da peygamberlikle cinler ve gizli ruhlar ara-
smda miinasebet kurmu~tur... _ 

Arap putperestleri arasmda bu inanc;:lann bir c;:ogu yaygmd!. Bu
nun ~c;:in de bir k1Sm1 Hz. Peygamberden gelecekten haber vermesini 
istiyor, bir kiSml da belirli maddi harikalar gostermesini istiyordu. Blr 
ba:§ka grup ise, Hz. Peygambere biiyiicii diyor ve bir kiSml da <<cin 
c;:arpilll§, dedi» diyordu. Bir ba§ka grup ise beraberinde bir melek ge
tirmesini istiyorlardl. Daha burada saJilamayacak kadar c;ok olan bu 
istek ve iddialardan hepsi, peygamberligin ve peygamberlerin tabia
tl ile ilgili yanll§ bir anlay1§m eseri putperest kalmtllardl. 

Aslmda bu Kur'an, pey:gamberlerle peygamberligin tabiatlm tam 
ve miikemmel olarak aydmlatmak, risalet miiessesesi ile Allah'm bir
liginde ifadesini bulan uluhiyyet arasmdaki fark1 ac;:1klamak i~ln gel
mi§tir. Allah ile kul arasmdaki aynllg1, peygamberlerin de birer kul 
oldugunu, sadece iyilikleri yiiziinden insanlar arasmdan sec;:ildikleri
ni ve insan iistii hirer mahluk olmad1klanm, hie;: bir uluhiyyet ozelligi
ne sahip olmadlklanm, cinler alemiyle .ilgileri bulunmaylp gizli bii
yiilerle uzaktan yakmdan miinasebetleri olmad1gm1 belirtmek i9in 
gelmi§tir ... Yalmz Allah'm vahyine mazhar olmu§lar · ve bunun ote
sinde hie;: bir harika getirecek giigleri yoktur. Allah dilerse bir harika 
gosterebilirler. <;iinkii onlar da, diger insanlar gi'bi hirer insand1rlar. 
ilahi irade insanlar arasmdan sec;:mi§tir onlan. Ve onlar da diger in
sanlar gibi Allah'm yaratt1g1 kimselerdir. 

, Bu surede niibiivvet ile risaletin mahiyeti, nebi ile rasilliin yakm
llgl ve ak1llan, kafalan putperestlikten kurtararak ehl-i kitab'm inan
Clm ifsad etmi§ olan mitoloji ve efsanelerden temizlemek huslisunda 
birc;ok ac;:1klamalar yer allyor. Zaten ehJ-i kitab'1 bu efsane ve hura
feler yeniden putperest batakllga daldirmi§tl. 

· ~u kadar var ki bu aydmlatmalar, mii§riklerin ;meydan okuyn§
lanna kar§I yer allrken son derece gerc;:ekc;i bir §ekil allyor. Hayali bir 

1 

diyalektige veya metafiziki bir felsefe ara§tirmasma verilen cevab gibi 
olmuyor ... Dogrudan dogruya gerc;ekleri dile getiren ve gel'\!ekc;:i ola
rak onlara kar§I koyan bir ifade tarz1 ta'kib ediliyor : 

((Kufredenler derier ki : O'na Rabbmdan bir ayet indirilmeli de
gil miydi? Sen, ancak blr uyanc1sm ve her kavmin bir yol gastereni 
vard1r.» 

<<Kiifredenler dediler ki : Ra'bbmdan kendisine bir ayet indirilmeli 
degil miydi? De ki: Allah, dileyeni saptmr ve kendisine yoneleni dog
ru yola erl§tirir.» 
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«i::?te boyle, sana vahyettigimizi okuman igin seni de onlardan on

ce nice iimmetlerin gelip gegtigi bir iimmete gonderdik. Onlar Rah
man'I inkar .ederler. De ki: 0, benim Rabb1md1r. O'ndan ba.§ka hig bjr 
ilah yoktur. Yalmz O'na tevekkiil ederim, donii~iim de O'nad1r.)) 

<t~ndolsun ki senden once de nice peygamberler gonderdik. On
lara e~ler ve -gocuklar verdik Allah'm izni olmadan hig bir peygamber 
bir ayet getiremez. Herkesin miiddeti yaztlld1r. 

Onlara va'dettigimizin bir k1smm1 sana gostersek de, senin camm 
alt:ak da; senin vazlfen sadece teblig etmektir. Hesab gormekse Bize 
dii§er.» 

i~te ooylece risalet miiessesesi ile rasUJ.lerin alakas1 aydmllga ka
vu§uyor. Rasul, sadece bir uvanc1d1r ve vazifesi teblig etmekten iba
rettir. Kendisine vahyolunan emirleri okumakla yiikiimliidiir. Allah'm 
izni olmaks1zm bir harika gosterecek giicii yoktur. Hem o da Allah'm 
'bir kuludur, onun Rabbt Allah'tlr ve donii§ii van~1 Allah'adir. 0 da 
her insan gibi bir insand1r, evlenir ve soyunu devam ettirir. Be§eriye
ti itibanyla biitiin be§erl ihtiyaglan yerine getirir. Kullugunu da kul
lugun biitiin gereklerjni ifa ederek yerine getirir. 

islam akidesi, bu derece ag1k ve segik oldugu igin karanhk bo§luk
larda yiizen o efsane ve mitolojilere luzum kalm1yor. Peygamberlik 
miiessesesi ile peygamberler <;evresindeki biitiin karanhk bulutlar da
gillyor. Ve 'boylece inang sistemi, h1ristiyan kilisesini ve ge§itli paga
nist inanglan saran putperest unsurlardan temizleniyor. Nitekim htris- 
tiyanllg1 daha ilk as1rdan itibaren bu paganist §ekiller sarmi§ ve ma
hiyeti itibanyla bir putperest inang haline getirmi§tir. Halbuki Hz. isa 
tarafnidan getirilmi§ olan bu ilahi dinde, hig bir putperest inang yok
tu ve Hz. Mesih sadece Allah'm bir kulu idi, hig bir mucize getire
mezdi izn-i ilahi olmaks1zm ... 

§u gok onemli gergege de temas etmeden bu ag1klamarmz1 bitirmi
yoruz: 

«Onlara va'dettigimizin bir k1Sm1m sana gostersek de, senin ca.m
m alsak da; senin vazifen sadece teblig etmektir. · Hesab gbrmekse bi
ze dii§er ... » 

Bu soz, kendisine yiice Rabbi tarafmdan vahiy gonderilen pey
gambere soyleniyor. Bu akidenin miikellefiyetlerini muhatabma an
latmakla gorevli olan peygambere ... K1sacas1 bununla denilmektedir 
ki: Bu dinin durumu, tamamen Allah'a aittir ve senin bur~da bir dah
lin mevzu u bahis degildir. Bu davetin, sonunda nereye vanp duraca-
gi senin ihtisasm dahilinde degildir. Senin vazifen sadece tebligdi~, 

yok~a insanlan hidayete getirmekle gorevli degilsin. Qiinkii yalmz ve 
yalmz Allah hidayete getirir insanlan. Bu kavmin ak1beti ile ilgili 
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va'rliniii tir JrJ.c:ii'iii~i /jial! ~.ster tahakkuk ettirsin ister ettirmesin ve
ya bir ::ijrr:. g·sr:iirtjr,r,i;:; tn ·reya c. senin vazifenin tabiatm1 degi1?tir
mP-z. ?.;!rfl ::r:on , tetlig ilr.:. miJl~ellefsin ... Bundan .sonrasmm hesabm1 yap
J'J1aJru::: A.ll3h'3 dij98i". 2unun otesi.::C.~ da·ra. adammm mahiyeti ve va
Zlff:; ':i il~ ayn tir ir.1tiyi'l.z1 yoktur. IT:::>.zl.fss; iJr::Jlir:Jir. Da.vet konusunda
Jd Vf: diftsr J.-·rmulardaki durum ise 11.:::-:.h ·? :S ~ ttir. 

Eun'irian dava adamlan Allah '2. :r:2.:--::.: ';r.:.i':Jna.c;;J;:la.n edeb tavnm 
bii'reniyorla r. Bir dava adammm neticeyi c;abucak gen;ekle§tirmesi ve
ya boyle bir temennide bulunmas1 dogru degildir. <;abucak insanlarm 
hida.yete erme.sini dilemek onun vazifesi degildir. Aynca Allah'm hi
dayet.e erenlere va'dettigi nimetleriyle, yalanc1lara va'dettigi azabmm 
da hemen gelivermesini istemek bir dava adammm vazifesi degildir. 
Bir dava adammm kalk1p da; «Allah'tan c;ok istedik de bize az verdi 
veya bunca li)Uddet sab1rla bekledik de Allah zuJU.mleri ytiztinden za
limleri yak etm10din demesi dogru olmaz. Qtinkii dava adammm vazi
fesi sad Ace tebl]gdir... :l:nsanlann dtinya ve ahiretleriyle ilgili hesap
la.nm yapmak kullarm i§i degildir. Allah yapar onun hesab1m. islam 
adabma uygun hareket etmek ve kulluk vazifesin i bihakkm yerine ge
tirmek ic;in bu hususlan Allah'a b1rakmak kabeder. 0, diledigini dile
digi §ekilde yapar ... 

Bu sure Mekke dbneminde nazil oldugu i;:in peygamberin vazife
sinin tebligden ibaret oldugu kestirilip atlllyor. Zira hentiz cihad em· 
ri gelmemi~tir. Bir mtiddet sonra tebligi muteakiben cihad mtikellefi
yeti gelecektir. Bu dinin hareket metodunu incelerken bu nokta i.ize
rinde de dikY.:atle durmak gerekir. Ayet-i kerime'ler tamamen hare· 
ketle dolu, 9tinku tslam davetinin hareketini ytikleniyor ve bu nokb 
tizerine tevcih edilmi§ bulunuyor. Nitekim §U zamanda bu din tize
rinde ara§tlrma yapanlarm bir c;ogu bu husustan habersiz bulunuyor
lar. Onlar bu ayetleri ara§brmaya c;all§Iyorlar da harekete giri§emi
yorlar. Bunun ir;in de Kur'an'm r;izdigi vaziyeti ve hareket metodunu 
gcremiyorlar. 

Bir c;oklan da ((Senin vazifen sadece tebligdir. Hesabm1 gormekse 
bize dti§er .>> gibi a.yct-i Jrerime'leri okuyor ve dava adamlarmm vazi
fesinin teblig il e bittigini iddia ediyorlar. Teblig vazifesini yapmakla 
mtikellefiyetlerini n bittigini samyorlar... Cihad meselesine geJ.ince, 
vallah i bu gibileri JJ in zilmindr cihadm Eerede yer ettigini hie; bilmi
yorum ... 

Bir ba§ka grup da bu nevi ayet-i kerime'~eri okuyor ve cihad1 top 
ta11 reddetmemeklc beraber birtakm: s~z:l::::a.r.c' :rmalar yap1yorlar. Ama 
bilmiyorlar ki bu llc\·: ayetleri:1 l:n1l:::.il: Mek~.-e doneminde inmi§tir. 
Vc o s1ralarda henu:.: cihad farz ~nllr.:.:&r.:.l§tlr. Aynca Kur'an ayetle-
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rinin islam'm hareket tabiyesi ile ilgili yanlanm bilmiyorlar. <;iinki.i 
onlar bu dinde hareket noktas1 aram1yorlar. Oturduklan yerden onle
rine y1gd1klan kag1tlan okuyorlar ve dini ogrenmi§ oluyorlar. ~urasi
m iyi bilmek gerekir ki bu din oturularak anla§Ilmaz. Ve bu dlni yer
lerinde oturup dur.anlar anlamazlar ... 

«Teblig» vazifesi, gerek rasCtlullah devrinde ve gerekse ondan son
ra gelen dava adamlanmn hareket hattmda bir onemli umde olarak 
yerini almi§tlr. Teblig, cihadm ilk merhalesidir ... Ama ne zaman k: 
gergek manada teblig vazifesi ifa edilmeye ba§lamr, fer'i konulardan 
once dinin esas umdeleri teblig edilmeye giri§irlerse yani ilk ad1mda 
Allah'm birligi, hakimiyeti ve rububiyeti anlatlhr ve yalmzca insanlar 
Allah'a kul edilmeye ~all§Illrsa, Allah'tan ba§kasmm emrine itaat edil
meyecegi haykmllrsa .. . i§te bu noktada cahiliyet erbab1 hemen hare
kete giri§ir ve Allah davasma baglananlara kar§I g1karlar ... Allah'm 
emirlerine oldugu gibi ve sapasaglam teblig edenlere once it.iraz eder-

/ ler, sonra ·meydan okurlar ve ondan sonra da eziyet etmeye ba§larlar 
· ve nihayet korkung sava§lara giri§irler ... i§te bun11n igin o anda cihad 
miikellefiyeti ba.§lar. Ve cihact, saglam bir teblig vazifesinin en tahii 
neticesi durumuna gelir. << i§te boylece her peygambere suglulardan 
dii§manlar k1ld1k. Yol gosterici ve yardimc1 olarak Rabbm y0ter.>> ... 

i§te yol budur ... Ve bundan ba§ka gidilecek hig _bir yol yoktur . 

Bir Ba~ka i§aret Ta~1 

~imdi bir ba§ka i§aret ta§l ontinde durallm. Bu duraglffilZ insanm 
yoneli§i ile hareketleri, gittigi yol ile varacag1 netice arasmdaki miina
sebet ile bu konuda soylenmesi gereken kat'i sozdiir. ~iiphesiz ki§inin 
hareketinin neticesinde Allah'm me§iyyeti tahakkuk eder. Ve olan her 
§ey Allah'm takdiri sonunda olur, meydana gelir. Bu onemli meseJeyi 
aydmlatmak hususunda .birgok ayet yer ahyor bu surede. i§te kafi ge
lecek birkag ornek : 

«~iiphesiz ki bir millet kendini degi§tirmedik($e; Allah da onlan 
degi§tirmez. Ve Allah bir milletin fenahgm1 dileyince artlk onun onli
ne gegilemez. All!;lh'tan ba:§ka onlan koruyacak birisi de bulunmaz.» 

«Rablanna icabet edenlere en giizel kar§Illk vard1r. O'na icabzt 
etmeyenler ise, §ayet yeryuziinde bulunan her §ey ve 'ctaha bir kat! 
onlann olsa kurtulmak l.gin onu fidye verirlerdi. i§te onlarmd1r hesa
bm kotiist. Varacaklan yer cehennemdir ve ne kotii konakbr.>> 

«Onlar ki inanmi§lardir. Ve Allah'1 anmakla kalbleri huzura ka.
VU§ffiU§tur. Dikkatli olun kalbler ancak Allah'1 anmakla huzura ka
vu§ur.>> 



4272 iBN KESiR (Ciiz: 13'; Sure: 13 

<<Allah dileseydi biitun insanlan dogru yola eri§tirirdi, gerc;egini 
insanlarm akh kesmedi mi?n, ((Yoksa kuru sozlere mi aldamyorsunuz: 
Kiifredenlere kurduklan diizenler giizel gosterildi. Ve dogru yoldan all 
konuldular. Ve Allah kimi saptmrsa; ona dogru yolu gosteren bulun 
maz.>, 

Bu ayetlerden birincisinden ag1kga anla§Ihyor ki; bir kavmin du 
rumunu degi§tirmek hususundaki Allah'm me§iyyeti, ancak bu kav· 
min kendi hareketleri ve fiilleri neticesinde cereyan . eder. Onlar dii
§iince, duygu ve hareketlerini degi§tirince; Allah da onlan degi§tirir. 
~ayet durumlan, Allah'm onlar hakkmda bir musibet gondermesini 
gerektiriyorsa; irade-i ilahi bu dogrultuda cereyan eder ve hie; kimse 
onu durduramaz. Hie; bir §ey onlan Allah'tan koruyamaz. Zaten O'n
dan ba§k~ bir dost, bir koruyucu da bulamazlar . . 

·Ama Rablaruim c;agmsma uyar ve bunun sonunda kendi durum
lanm degi§tirirlerse; §iiphesiz ki Allah da onlar ic;in giizel §eyler ira
de buyurur. Bu gi.izel §eyleri de, hem diinyada hem ahirette tahakkuk 
ettirir. Veya her ikisinde birlikte. Ama ilahi c;agnya uymazlarsa ira
de-i ilahi de onlarm aleyhine cereyan eder ve kotii bir · hesabm jgine 
dii§erler. Hesa'ba c;ekildikleri giin §ayet bu c;agnya uymami§larsa hi<; 
bir fidye de kurtaramaz onlan. 

tkinci ayetten de anla§Illyor ki ; c;agnya uymak veya uymamak, 
· onlarm hareketine ve yoneli§lerine baglld1r. Allah'm bu konudaki me- . 
§iyyeti · ise ancak bu hareket ve ytirieli'§in sonunda tahakkuk eder. 

Uc;iincii ayetin giri§ klSffil, ilahi tradenin hudutsuzlugunu anlat
makta ve diledigini dalalete gotiirecegini bildirmektedir. Ama. hemen 
ard1 s1ra ((Kendisine yoneleni hidayete erdirirn buyrulmaktad1r. Ve 
keEin olarak belirtmektedir ki Allah'a yoneleni Allah hidayete erdirir. 
Bundan da anla§Ihyor ki ilahi c;agnya uymay1p, Allah'a yonelmeyen
leri ancak dalalete dii§iiriir. Aksi takdirde dalalete dii§iirmez ... ·Bu da 
Allah Teala'mn §U miibarek kavline uygun dii§mektedir : ((Ve bizim 
ugrumuzda c;ah§anlan dogru yolumuza iletiriz.)). .. Gerek bu c;erc;eve 
dahilindeki hidayet, gerekse dalalet, Allah'm me§iyyeti dahilinde cere
yan etmektedir. Me§iyyet-i ilahi ise, insanlann kendi yaptlklan ve ha
reketi sonucunda degi§ir ... 

Dordiincii ayet kesin olarak belirtmektedir ki, Allah dilerse bii
tiin insanlan hidayete erdirir. Ayetin biitiinii dikkatle incelendigi za
man goriiliir ki, Allah dileseydi biitiin . insanlan tek bir isti'dadda ya
ratudl ve hepsini de dogru yola iletirdi veya zorla onlan hidayete eri§
tirirdi, demek istemektedir. Ama Allah Teala insanlan hidayete ve da
lruete miistaidd olarak yaratmak istemi§tir. Bunun otesinde zorla on-
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Ian dogru yola sokmaY! irade buyurmami§tlr. Ha~a dalalete de zorla
mak, O'nun §anmdan degildir. Sadece me§iyyet-i ilahi, insanlann ira
de ve ihtiyanmn neticesine gore cereyan etmi§ hidayet i§aretlerini ahp 
iman' vericilerine kulak as1p asmamalanna g()re onlarm neticesini ka
rar la§ tlrmi§tlr. 

B~inci ayetten anla§Ihyor ki, kiifredenlere yaptlklan duzenler 
ho§ g()sterilmi§ ve bu y'iizden dogru yoldan ahkonulmu§lardir. Bu ve 
benzeri ayetler ele almanik islam d'ii§'iince taril;linde cebir ve ihtiya.r 
konusundaki tartl§malar ortaya 91km1§tlr .. . Fakat bu ayetl~ri bir bu
tun olarak inceledigimiz zaman hi9 de tartl§maya luzum kalmaz ve 
umumi bir dii§'iince elde edilir. 

Gerek _bu ho§ gosterilme ve gerekse dogru yoldan ahkonma, kuf
run ve Allah'm 9agnsma ko§mamanm sonucudur. Yani kafirler, ken
di nefislerini degi§tirmi§ler ve Allah'm me§iyyetine mustehak olmm~
lardir. Me§iyyet-i ilahi de onlara bu yaptlklanm ho§ ·gOstermi§ ve dog
ru yoldan ahkoymu§tur. 

Bir~ok mezhe'blerde tartl§ma mevzuu olan bu konuyu biraz daha 
aydmlatarak tamamlamak yerinde olur. :;loyle ki; insanlarm Kendi 
yaptlklan bizzat vard1klan neticeyi ortaya ~1karm1yor. <;iinku bu va
nlan neticeler ancak takdir-i ilahi ile vuku bulabilecek hadiselerdir. 
Ve bu diinyada her §ey ve her hadise ancak ve ancak Allah'm takdiri 
ve tedbiri ile cereyan eder. 1r.ade-i ilahi ve me§iyyet-i subhani oyle ol
masmi istedigi i9in olmaktad1r. «Muhakkak ki Biz, her §eyi bir takdi
re gore yarattlk.» ... Kainat nizammm hi9 bir yerinde otomatizm yok
tur. Hi~ bir sebep kesin olarak §U sonucu doguracaktlr diyerek kabul
lene'bilecek determinizm yoktur ... Gerek sebebi ve gerekse neticeleri 
ortaya ~1karan, Allah'm takdiri ve 6l9'iisudiir. Sebepleri de 0 halk eder_ .. 
insanlarm kendi yaptlklan harekete gore ilahi irade tecelli eder. Bu 
iradenin cereyan tarz1 ve pratik neticeleri ise, her hadisedeki ozel bir 
hikmet ve takdirz goredir. «Ve her §ey nezd-i ilahide bir ol~iiye go
redir.n .. _ 

Surenin i~inde bu ayetleri -a~1klarken belirttigimiz gibi bu dii§iin
ce, insan denen §U yaratlga yiiklenen miikellefiyetin ag1rhgm1 daha 
da fazlala§tmr. Aynca kfl.il)at nizam1 i~erisindeki §eref ve haysiyetlni 
de a~1ga ~1kanr. Yalmz insand1r -ki me§iyyet-i ilahi onun hareketleri
nin ve yoneli§lerinin gerisinde cereyan etmektedir .. _ Ne ag1r bir ~es'
uliyettir bu .. _ Ve ne biiy'iik bir §ereftir insanoglu i9in. __ 

Bu surede bir de kiifriin ve bu dinin getirdikleri ger~eklere uyma
mamn, ~agnlara ko§mamanm be§er fltratlm bozdugu ve dogu§tan 
mevcud olan ahc1 verici cihazlan ~ah§maz hale getirdigi, insarun ta-

Tefsir, C. VIII F . 268 
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biatm1 bozarak anormal bir hale getirdigi kesin olarak ifade edilmek
teclir ... Normal hi<; bir insan bunyesi yoktur ki, herhangi bir bozuk
luga ma'n1z kalmami§ olsun, silinip dli§me gibi bir anzas1 bulunmasm 
ve ona bu gergekler ·gosterilsin, Kur'an'm agiklad1g1 gibi apkga anla-

' t1lsm da o, imana gelerek mlislliman olmasm ve bu gergege uymasm ... 
Tabiati itibanyla insan f1trati derinliklerinde bu hakikat esaslanna 
gore kurulmu§tur. Eger bir ki§i bu gergeklerden ahkonuluyorsa, bir 
fenahk yapmi§tlr da ondan allkonmaktad1r ve o ki§i bu fenallk yli
zlinden dogru yolu segememektedir. Boylece o ki§i dalalete mlistehak 
clmaktad1r. Tabii azaba da ... Nitekim Allah Teala bir ba§ka surede 
aym gergegi §Oyle ifade buyuruyor : uYerylizlinde haks1z yere bliylik
lenenleri ayetlerimden gevirecegim. Butlin delilleri de gorseler ona 
inanmazlar. Dogru yolu gorseler gitmezler de, egri yolu gorseler he
men yol edinirler. Bunun sebebi onlann ayetlerimizi yalanlamalan
du . Zaten onlar gafil idiler.))··· 

Bu surede de klifrlin mahiyeti ile ilgili birgok ayet yer almakta
dlr. Ve bu ayetler kesin olarak klifrlin bir karluk oldugunu, basiretin 
.~ilinmesi demek oldugunu ifade etmektedirler. Bunun mukabili o!a .. 
rak hidayet de be§er varhgmm boyle bir korllikten korunmas1 ve idri
kinin saglam olup gatl§tlgmm ifadesidir. Ve kainat sayfalannda dii
§linen ve akhm ba§ma alan kavimler igin birgok ibret unsuru deliller 
vard1r ... 

<(Sana Rabbmdan indirilenin gergek oldugunu bilen hi<; kore .:wn
zer mi? Ancak ak1l sahibleri ibret allrlar. 

Onlar ki Allah'm ahdini yerine getirirler ve anla§may1 bozmazlar. 

Ve onlar ki Allah'm birle§tirmesini emrettigi §eyi birle~tirirler. 

Rablarmdan korkarlar ve kotli hesabtan lirkerler. 

Ve onlar ki, Rablarmm nzasm1 dileyerek sabrederler, namaz1 kJ
larlar, kendilerine verdigimiz nz1ktan gizli ag1k infak ederler. iyilik 
yaparak kotlilligli ortadan kaldmrlar. i§te onlara bu dlinyanm kaqt
hgL)) 

uKlifredenler dediler ki : Rabbmdan kendisine bir ayet indirilmeli 
degil miydi? De ki : Allah, dileyeni saptmr ve kendisine yoneleni dog
ru yola ula§tmr. 

Onlar ki inanm1§lard1r ve Allah'1 anmakla kalbleri huzura kavu
§Ur. Dikkatli olun kalbler ancak Allah'1 anmakla huzura kavU§Ur. 

inanmi§ olup salih ameller i§leyenler igin ho§ bir hayat ve glizel 
bir istikbal vard1r.» ... 

uO'dur yeri dlizleyen ve orada daglar, nehirler var eden, her tlirlli 
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mah.sulden ~ift ~ift yeti§tiren ve giinduzu geceyle buriiyen. ~iiphesiz ki 
bunlarda dii§iinen kimseler i~in i:bretler vard1r. 

Yeryiizunde birbirine kom§u toprak par~alan, tek ve ~ok koklti 
iizum baglan, ekinler ve hurma aga<;lan vard1r. Hepsi de aym su ile 
sulamr. Ama lezzet~e onlan birbirinden farkh kllml§lZdlr. ~iiphesiz ki 
bunlarda dii§iinenler ic;in ibretler vard1r.» 

Boylece Allah Teala'nm §ehadeti ile bu ger~ege ve ~agnya ko§ma
yanlarm korliigii kesinle§mektedir. Ve onlarm dii§iinmedikleri, kafa
lanm ~ah§t1rmad1klan belli olmaktad1r. Bu ger~eklere kulak as1p, 
~agnya ko§anlar ise ak1l sahibleridir. Ve bunlarm kalbi Allah'1 anmak
la huzur bulur. F1tratmm derinligindeki ger~eklere uyan bu hakikat
lere baglanarak siikun bulur, huzura erer ... 

Ger~ekten de insan, Allah'm dininin ihtiva ettigi bu. ger~ekten ve 
Hz. Muhammed Mustafa (s.a.) nm getirdigi hakikatlardan ka~an ve 
uzakla~;an her kimle kar§lla§sa Allah'm bu yiice kelammm dosdogru 
neticelerini goriiyor ... Hepsinin de bombo§ ve soniik yaratlklar olduk
lanm, biinyelerinin muattal kald1gm1, en miihim varhk cihazlarmm 
geli§memi§ oldugunu, bu yiizden de c;evrelerindeki hi~ bir sesi ve i§a
reti ahp duymad1klanm farkediyor. Halbuki· ·~evrelerindeki biitiin var
llklar Allah'a hamd ii senada bulunmakta, vahdaniyetini, kudretini ve 
tedbirini hayk1rmaktad1rlar. 

Bu ger~eklere inanmayanlar Allah'm §ehadeti ile kor olduklanna 
gore Allah'm peygamberine inand1gm1 ve bu Kur'an'm Allah tarafm
dan gonderilmi§ oldugunu kabul ettigini soyleyen bir miislumanm ... 
Hi~ bir hayat meselesinde bu korlerden bir §eyler almaya kalkl§masl 
nas1l olur? ... Hele bu ald1g1 §eyler insan hayatma hiikmeden bir ni-· 
zam ise? .. . Veya hayatl duzenleyen bir gorii§ ve ol~ii ise, yahut cemi
yette hakim olan bir gelenek ve terbiye tarz1 ise? ... 

Pozitif ilimlerle bunlarm tecriibi sonu~lan di§mda veya Hz. Pey
gamberin ((Siz diinya i§inizi daha iyi bilirsiniz ... » buyurdugu fermam
nm anlatmak istedigi hususlar di§mda islam di§l biitun dii§iince mah
sulleri kar§ISmdaki durumumuz bundan farkh degildir. Allah'm hida
yetini bilen ve peygamberin getirdigi ger~eklerden haberdar olan bir 
miislumamn bu hidayetten nasibdar olmami§ olan birisinin online di.z 
~okiip de ondan hakikat ogrenmeye kalk1§mas1 asla dogru olmaz . . 
<;unku Allah'm §ehadeti ile o kordiir ... Ve bir miisluman asla Allah'1n 
§ehadetini reddetmez. Veya Allah'm '§ehadetini reddedip .de musliiman 
clarak kalacagm1 sanmaz .. . 

Hakikaten bu dini son derece cidcti_ hlr tav1rla ele almak zorunda
yiz. Ve onun koydugu prensibleri kesin ve kat'i olarak kabullenmeli-
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yiz ... Bu gibi konulardaki en basit bir ba§IbO§lUk bizzat i'tikadi konu
daki bir ba§Ibo§luk gibidir. Eger Allah'm §ehadeti reddedilmezse ki onu 

I 

red apa~1k kiifiirdiir ... 
En ~ok §a§Ilacak bir husus ise birtak1m insanlarm hayat sistem

ler ini Allah'm kor olarak nitelendirdigi falan yeya filan kimseden ahp 
da, hala kendilerine miisliiman ad1 vermeleridir veya yine de miislii
man olarak kalacaklanm sanmaland1r. 

Bu din ciddiyet dinidir. giiliin9liiklere dayanmaz. .. Bu din kesin
lik dinidir, ba§Ibo§lUk kabul etmez. 0 0 Her a yeti ve her hiikmii bizzat 
hakikatm kendisidir, §iiphe gotiirmez ... . Kim kendisinde bu ciddiyeti 
bulamazsa, bu kesinligi hissetmezse ve · bu derece .giiven duymazsa. bu 
dinin ona. hi~ ihtiyac1 yoktur ... Ve Allah biitiin alemlerden miista.gn1-
dir .. . (Bkz. Y'oldaki i§aretler.) 

Hi9 bir zaman i~in cahiliyetin ag1r bask1s1 bir miisliimamn 
dii§iincesini ezmemeli ve bunun sonucunda cahiliye erbabmdan 
kendi hayat sistemini ogrenmemelidir. Hz. Muhammed'in getirdi- . 
gi §eylerin ger9ek oldugunu ve bu ger~egi tammayanlann kor oldu
gunu bilip de, sonra kalk1p bu kore uya.n ve onun hayat prensiblerini 
benimseyen kimse nas1l miisliiman olabilir? Veya Allah'm bunca Jleha
detinden sonra. nas1l benimseyebilir? 

SOil;_ olarak bu suredeki bu dinin yol i§aretlerinden birisinin oniin
de duracag1z .. . 

~uras1 muhakkak ki yeryiiziindeki insanllgm hayatlm mahveden 
fesad ile Allah tarafmdan insanhg1 hayra ve hidayete ~ekmek iizere 
gonderllmi§ bulunan bu ger9ekleri gormemekten gelen karluk arasm
da kuvvetli bir ili§ki vard1r ... Allah'm fitratlanndan ald1g1 ahde ria- . 
yet etmeyenler, Allah nezdinden gelen ve biricik hak oldugunu bildik
ler i hakka ko§mayanlar .. . Onlard1r yeryiiziindeki hayab bozanlar .. . 
Bunun kar§Ihgmda hakk1 bilip de ona uyanlar da yeryiiziiniin 1slfthi 
i~in 9all§an ve hayatl temiz tutmak isteyenlerdir .. . 

«Sana Rabbmdan indirilenin ger9ek oldugunu bilen hit; kore ben
zer mi? Ancak akll sahibleri ibret alrrlar. 

Onlar ki Allah'm ahdini yerine getirirler ve anl~may1 bozmazlar. 
Ve onlar ki Allah'm birle§tirmesini emrettigi §eyi birle§tirirler. 

Rablarmdan korkarlar ve kotii hesabtan iirkerler. 
Ve onlar ki, Rablanmn nzasm1 dileyerek sabrederler, namaz1 kt

larlar, kendilerine verdigimiz nz1ktan gizli a91k infak ederler. iyilik 
yaparak kotiiliigii ortadan kaldmrlar.» ... 

«Anla§tlktan sonra Allah'm ahdini bozanlar, Allah'm birle§tiril
mesini emrettigini ay1ranlar ve yeryiiziinde bozgunculuk yapanlar, i§
te la'net onlara. Ve yurtlarm en kotiisii onlarmdir.» 
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insanllgm hayat1, ancak ve ancak liderligi Hz. Muhammed'in ge
tirdigi -ger~eklerin serapa hak oldugunu bilen akll ve basiret sahibi 
kimseler ele ald1klan zaman dtizelebilir.. . Bu gert;ekleri bildiklerl ic;in 
onlar, Allah'a verdikleri f1tri ahidlerini yerine getirirler. Hz. Adem'den 
ve soyundan alman sozti yerine getirirler. y ,almzca Allah'a ibadet eder 
ve· O'nun dinine baglamrlar. O'ndan ba§ka kimsenin emrini benimse
yip emrine tabi olmazlar. Bunun it;in de Allah'm blrle~tirilmesini em
rettigi §eyleri birle§tirir ve Rablarmdan korkarlar. Allah'm gazab1m 
mucib bir ~ey yapmaktan saktmrlar ve kotti bir hesab vermekten ~e
kinirler. Attlklan her ad1mda ve ald1klan her nefeste ahireti hesaba 
· katarlar. Gittikleri yolda Allah' a verdikleri soze sadakat gosterir ve 
dogru yoldan aynlmazlar ... Namazlanm kllarlar, gizli at;Ik infak eder
ler. Yerytiztindeki kottiltikleri ve bozgunculugu iyilik ve gtizellikle yok 
ederler ... 

Yerytizti insanllgmm hayatl, ancak ve ancak boyle basiretli lider
ler elinde normal seyrine devam edebilir. Ve onlar, Allah'm gosterdigi 
hid~yet y6lunda ytirtirler. Ve btittintiyle hayatl 'bu ilahi nizama gore 

· kurmaya, §ekillendirmeye c;ah§Irlar. Yoksa §U sap1k liderler ile, §U kor 
kllavuzlarla Allah'm indirdigi gerc;eklerden haberdar olmayan ve bu 
gerc;ekleri bilmeyen bu ytizden de Allah'm istedigi nizamdan ba§ka ni
zamlar pe§inde ko§an kumanda mev'kileriyle insanhgm kurtulmasl 
mtimktin degildir ... Ne feodalite, ne kapitalizm, ne komtinizm ne de 
ilmi sosyalizm kurtarabilir insanhgl ... <;tinkti bu sistemlerin hepsi de 
Hz. Muhammed'e indirilen ger~eklerden habersiz korlerin kurduklan 
sistemlerdir bunlan ne dtizeltmek mi.imktin olur ne de dogrultmak .. .. 
insanhg1 ne teokratik dtizenler ne de demokrasi veya diktatorliikler 
kurtarabilir ... <;tinki.i hepsi de aymd1r ve korlerin elinden <;Ikrm§tlr ... 
Hepsi de Allah'tan ba§ka ilahlar korlar kendiliklerinden, 'bu uydurma 
ilahlar· hayat sistemlerlni ve idare nizamlanm tanzim ederler. Allah'
m izni olmaks1zm htiktimler koyarlar ve Allah'tan ba§kall;).rmm di.nle
rine tabi ederler onlan ... 

Kur'an ayetlerinden c;1kararak soyledigimiz bu gerc;eklerin en ac;lk 
delili, §U yirminci asnn cahiliyetinin elinde yerytiztintin her taraflm 
kaplaml'§ olan korkunc; bozukluklard1r .. . Yerytiztintin dogusunda ba
tlsmda insanhgm ytiz ytize geldigi ac1 felaketler ve sikmtllardir bu
nun delili. .. Feodal idarelerde, kapitalist idarelerde, komtinist doktrin
lerde ve 'ilmi sosyalizm sa vunan sistemlerde · kar§Ila§tlgirmz bu koti.i 
felaketlerdir bunun delili. .. Diktatorltikler ve demokrasiler de bunlar-
dan hie; geri kalmaz .. . Hepsinde de msanlar bir ac1 ic;inde kJ.vraniyor
lar ... Hepsinde de bir s1kmt1; bir huzursuzluk ve karars1zhk hakim. 
Bahtiyar olanlan yok ic;lerinde .. . <;i.inkti birinin digerinden fark1 yok ... 
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Hepsi de aym. Hepsi de, sayd1g1m1z bu korlerin elinin mahsulii ... Evet 
Allah'm Rasulii Muhammed Mustafa'ya gelen gen;:eklerden haberslz 
alan korlerin ortaya att1g1 sistemler ... Halbuki yalmz ve yalmz gen;ek 
odur ... Bu korler, Allah'm nizamma ve prenslblerine uymad1klan i~in, 
hayatlanm Allah'm kanun ve emirlerine gore tanzim etmediklerl ir;in 
huzursuzluk getirmektedirler insanhgm ba§ma ... 

~iiphesiz ki miisliiman - Allah'a .inand1g1 ve Hz. Peygambere ge
len gerr;egin biricik gerr;ek oldugunu bildigi i~in- Allah'm hayat ni
'zammdan ba§ka bi.iti.in nizamlan reddeder .. . ictimai, siyasi, ekonomik 
ve ki.ilti.irel sistemlerin hi~ birislni kabul etmez. Bir tek sistem tamr, 
Allah'm sistemi. .. Bir tek doktrin tamr, Allah'm doktrini. .. Bir tek 
yol tamr, Allah'm salih kullan ir;in gtisterdigi yol. .. 

Allah yap1s1 olmayan bir sistemi, bir nizam1 ve bir doktrini be
nimsemek bizzat insam Allah'a teslimiyetin s1mrlan dl§ma iter. Al
lah'a teslimiyet ise, yalmz ve yalmz Allah'm dinine baglanmaktn· .. . 

Allah yap1s1 olmayan bir sistemi kabullenmek islam'm ana mef
humlarma aykm oldugu glbi, yeryi.izi.inde Allah'm hilafeti vazifeslnin 
korlerin eline teslimi manasma da gelir ... Zaten onlar Allah' a verdik
leri ahdi bozmu§lar ve Allah 'm birle§tirilmesini emrettigi §eyleri kopa
rarak yeryi.izi.inde fesad t;lkarml§lar ve bu yi.izdcn kor olmu§lardlr ... 
~uras1 muhakkak ki yeryi.izi.inde dalgalanan bu fesad denizinin kor 
liderler ve kor kumanda sistemleriyle yakmdan hem de ~ok yakmdan 
ili§kisi vard1r ... 

Uzun tarihi boyunca be§eriyet, korkunr; ac1lar r;ekmi§ muhtelif 
slstemlerin ve degl§ik doktrinlerin elinde, kor liderlerin kllavuzlugun
da ba·§llll bir o yana bir bu yana vurmu§ durmu§tur ... Bu korler kad
rosu r;aglar boyunca bazan filozof elbisesini giymi§, bazan mi.itefek
kir k1hgma bi.iri.inmi.i§, bazan kanun koyucu k1yafetini ser;mi§ ve bazan 
da politikac1 §eklinde ortaya t;lkffil§tlr .. . Ama hi<; birisi de zavalh in
sanhga .saadet yi.izi.i gostermemi§tir .. . Hi<; birisi insamn insanl1gm1 yi.i
celtmemi§tir. insanlar yeryiizi.inde, Allah'm hilateti vazifeslni yi.ikle
necek seviyeye ancak ve ancak bu ilahi nizammm golgesi altmda yiik
.selebilmi§lerdir, o da bu nizamm hakim oldugu r;aglarda ... (Bkz. is
lam ve Medeniyetin Problemleri. ) 

i§te bu surede gozi.imi.ize ili§en baz1 i§aret ta§lan ... Bu kadarllk 
bir duru§, §i.iphesiz derinligine ifade edemez onlan .. . Ama klSa bir i§a
ret sayllabilir ... 

Ve hamdolsun Allah'a ki bizi bu dogru yola Hetti. 
~ayet Allah iletmeseydi bulamazd1k . bu dogru yolu.. . (Seyyid Ku

tub, Fi Z1lal'il-Kur'an, VIII, 559-579) 

oOo - - - ---
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42 - Onlardan oncekiler de duzen kurdular. Halbu
ki butun duzenler Allah'Indir. Herkesin ne kazand1g1ni 
bilir. Kufredenler yurdun sonunun kimin olacag1n1 bile
cektir. 

Allah Teala buyurur ki: Onlardan oncekiler de peygamberlerine 
diizen ~ur-dular ve onlan illkelerinden g1karmak istediler. Allah TeaHt 
da onlarm diizenlerini tersine <;evirdi ve giizel ak1beti Allah'tan kor
kanlara klld1. Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde §Oyle buyurnr : 
<~Hani kiifredenle:r;; seni tutup baglamak, yahut oldiirmek veya 91kar
mak i<;in diizen kuruyorlardL Onlar diizen kurarlarken, Allah da dii
zenlerine muk-abele ediyordu. Allah: diizen kuranlara mukabele eden
lerin en hayrrlls1d1r.» (Enfal, 30), H0nlar bir diizen kurdular. Biz de 
farkettirmeden diizenlerini bozduk. Diizenlerinin sonunun nice oldu
guna bir bak. Biz onlan ve kavimlerini toptan yerle bir ettik. i§te 
zulmetmelerinden dolay1 <;okmii§, lplSSIZ kalrm§ evleri. Muhakkak ki , 
bunda, bilen bir kavim i<;in ibretler vard1r. )) (Neml, 50-52). 

Allah Teala : HHerkesin ne kaoo.nd1gm1 bilir.>> buyurur ki Allah 
Teala biitiin gizlilikleri ve goniillerdekini bilendir ve her bir arne! ede
ne amelinin kar§1llg1m verecektir. 

((Kiifredenler yurdun sonunun kimin olacagm1 bilecektir.>> Giizel 
ak1bet kimindir? Onlarm m1 yoksa peygamberlere tabi olanlann m1? 
Hay1r; aksine o, diinyada ve ahirette peygamberlere tabi olanlar ic;in. 
Hamd ve minnet Allah'ad1r . 

• ......-., "!, ....... •...--:; .,., ~ ~·,_ ~.-:::: ~-' ~ ~ ...... -' ....... /.,-'<'..- -:- :-,\J-' ~ --;. 
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43 - Kufredenler : Sen peygamber degilsin, derler . 
De ki : Benimle sizin aran1zda ~ahid olarak Allah ve kita
bin bilgisi kendi yan1nda olanlar yeter. 
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Allah Teala buyurur ki : ~u kafirler seni yalanlar ve : Sen pey
gamber degilsin, Allah seni peygamber olarak gondermedi, derler. De 
ki: Benimle sizin aramzda, §ahid olarak Allah yeter. 0, bana ve size 
§ahiddir. Risaleti O'ndan teblig edip etmedigim hususunda bana; ba
na atm1§ oldugunuz iftiralar hakkmda da ey yalanlaYJCilar size §ahid
dir. 

<<Kitabm bilgisi yamnda olanlaryeter.» ayetinin Abdullah ibn Se
lam ·hakkmda nazil oldugu soylenmi§tir ki, bu kavil Miicahid'indir. 
Ancak bu soz garibdir. Zira bu a yet ~Mekke'de nazil olmU§tUr. Abdul
lah ibn Selam ise Allah Rasulii (s.a.) niin Medine'ye gelmesi ile miis
liiman olmU§tur. Bu hususta tbn Ab'bas'tan rivayetle Avfi'nln: On
lar; yahudi ve h1ristiyanlardand1r, sozii daha kuvvetlidir. Katade der 
ki: ibn Selam, Selman ve Temim ed-Dari onlardand1r. Kendinden ge
len bir rivayette Miicahid : 0, Allah Teala'd1r, demi§tir. Bu ayetten 
maksadm, Abdullah ibn Selam oldugunu kabul etmeyen Said ibn Cii
beyr §oyle dermi§: Ayet Mekke'de nazil olmu§tur. Said ibn Ciibeyr, bu 
ayeti: O'nun katmdan kita'b bilinir, §eklinde okur ve: Allah katmdan
dlr, dermi§. Miicahid ve Hasan el-Basri de, ayeti bu §ekilde okumu§lar
dlt. ibn Cerir'in, Harun el-A'ver kanahyla ... ibn Omer'den rivayetine 
gore, Allah Ra~ulii (s.a.) ayeti : O'nun katmdan kitab oilinir, §eklin
de okumu§. Sonra ibn Cerir : Ziihri kanallyla rivayet edilen bu hacti: 
sin giivenilir ravilere gore ash yoktur, der. Ben de derim ki: Hadisi 
Hafiz Ebu Ya'la Miisned'inde Harlin ibn Musa . kanahyla Siileyman 
ibn Erkam'dan -Ki bu ravi zay1ftlr- o Ziihri'den, o Salim'den, o da 
ba:basmdan bu §ekilde merfu' olarak rivayet etmi§tir. Hadis, sabit de
gildir. En dogrusunu Allah bilir. 

'Bu hususta s1hhatl1 olam «kitabm bilgisi yamnda olanlar yeter.J> 
anlamu1da olmak iizere buramn ( o~ ·.; J ) §ekl~nde ~kunu§udur. 
ki bu durumda ism-i Mevsul olan (men) Muhammed (s.a.) in s1fatm1 
ve niteliklerini ge<;mi'§ kitablarmda, peygamberlerin miijdele:rinde bu
lan kitab ehlinin alimlerini de i<;ine allr. Nitekim Allah Teala ba§ka 

· ayetlerde §oyle buyurur: «Rahmetim ise her §eyi ku§atml§tlr. Ben 
onu sakmanlara, zekatl verenlere ve ayetlerimize inananlam; i§te orr
lara yazacag1m. Onlar ki, yanlarmda)<i Tevrat'ta ve incil'de yaz11l bu
lacaklan; okuma, yazma ~ilmeyen ve nebi ·iolan Rasul'e tabi oll.ir
lar ... » (A'ra-t, 156-157). wlsrailogullanmn bilginlerinin bunu bilmesi 
de onlar i<;in bir ayet (delil) degil midir?» (~uara, 197). israilogullan 
alimlerinden bahseden bu ve benzeri ayetlere gore; onlar, bunu kendi
lerine indirilen kitablarmdan 'biliyorlard1. «El-Ahbar» hadisinde Ab
dullah ibn Selam'dan rivayete gore o, hicretten once Mekke'de miis-
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liiman olmu§tur. Hat1z Ebu Nairn el-Isfahani, · «Delail'iin-Niibtivve•> 
adh biiyiik kitabmda der ki : Bize Sii1eyman ibn Ahmed et-Taberani'
nin ... Abdullah ibn Selam'dan rivayetine gore; o, yahudi hahamlarl
na : Muhakkak ben, babam1z ibrahim ve ismail'in mescidini zaman 
itibanyla yenilemek istedim, demi§ti. Allah Rasulii (s.a.) Mekke'de 
iken ona gitti. Onlar Hacc'dan donerlerken onlarla kar§lla§tl ve Allah 
Rasulii'nii Mina'da buldu. insanlar etrafmda idiler. insanlarla birlikte 
o da kalktL Allah Rasulii (s.a.) ona baktlg1 zaman: Sen Abdullah ibn 
Selam m1sm? diye sordu. Abdullah ibn Selam §6yle anlat1r: Evet, de
dim, «yakla§» buyurdu. Ona yakla§tlm. Ey Abdullah ibn Selam Allah 
ic;in soyle; Tevrat'ta beni Allah'm -el'c;isi olarak bulmuyor musun? Ben 
ona : Rabb1m1zl ·nitele, dedim. Cibril geldi ve Allah Rasulii (s.a.) nun 
huzurunda durdu da ona : «De ki o Allah birdir, Allah sameddlr ... » 
dedi. Allah Rasulii (s.a.) bunu bize okudu. Bunun iizerine ibn Selam_: 
Allah'tan ba§ka ilah olmad1gma ve senin Allah'm elc;isi olduguna §e
hadet ederim, dedi ve ibn Selam doniip Medine'ye gitti, miisliiman ol
dugunu gizledi. Allah Rasulii (s.a .) Medine'ye hicret ettiginde ben bir 
hurma agacmm iizerindeydim, meyvelerini topluyordum. Kendimi 
a§ag1ya attlm. Annem dedi ki : Allah ic;in soyle, sana ne oluyor? ~a
yet imran Oglu Musa olsayd1, sen kendini hurmamn tepesinden at
mazdm. Ben §6yle dedim : Allah'a _yemin olsun ki; imran Oglu :.tyit'1sa'
mn diriltilmi§ olmas1, beni Allah Rasulii (s.a.) nun geli§inden daha 
fazla .sevindirmezdi. Bu, gerc;ekten garlb bir hadistir. 

RA'D SiJRESiNiN SONU 
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iBRAHiM SURESi 

(Bu Sure Mekke'de nazil olmu~tur) 

1 - Elif, Lam, Ra. BU. bir kitabdir. Onu sana indirdik 
kl; insanlan Rablann1n izniyle karanhklardan ayd1nhga, 
Aziz ve Hamid'in dosdogru yoluna <;akars1n. 

2 - 0 Allah ki; goklerde ve yerde ne varsa O'nun
dur. Ugrayacaklan ~iddetli azabdan dolay1 vay kafirlere. 

3 - Onlar ki; diinya hayat1n1 ahirete tercih ederler. 
Allah yolundan ahkoyarlar ve onda egrilik ararlar. i~te 
onlar derin bir sap1khk ic;indedirler. 

Bu Kitab 

Surelerin ba§Iang1glarmdaki hurUf-1 mukattaa ile ilgili bilgi da
ha once gegmi§ti. 

Ey Muhammed, bu bir kitabd1r ki onu sana indirdik. 0, Kur'an-1 
Azim'dir. Allah'm gokten indirdigi en §erefli kitabd1r. Onu; ara'b1yla, 
acemi ile biitiin yeryiizii halkma gondermi§ oldugu en §erefli elgisine 
indirmi§tir. 
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''insanlan karanhklardan aydmhga <;Ikarman ir;in ... >> Ey Muham
med, . seni bu kitab ile insanlan ir;inde bulunduklan sap1khk ve azgm
hktan hidayete ve olgunluga 91karman ir;in gonderdik. Allah Teala 
ba§ka ayetlerde de §6yle buyurur : wAllah, inananlarm dostudur. On
Ian karanllktan aydmhga 91kanr. Kiifredenlerin dostlan ise Tagut'
tur. Onlan . aydmhktan karanhklara 91kanr (siiriikler) .. . » (Bakara, 
257) , (<Sizi karanhklardan aydmhga 91karmak ir;in kuluna apar;1k ayet
ler indiren O'dur.n (Hadid, 9) . 

Allah Teala : ((Rablanmn izniyle ... , buyurur ki ; kendileri ir;in hl
dayeti takdir buyurmu§ olduklanm, gonderilmi§ Rasulii elleriyle hi
dayete erdiren O'dur. Rasulii O'nun emriyle onlan hidayete, iistiin 
gelinemeyen, kar§I durulamayan, kendisi di§mda her §eyi kahr u ga
lebesi altmda tutan Aziz'in yoluna eri§tirir. 0 ; biitiin sozlerinde, i!?le
rinde, kanun koymasmda, emir ve yasaklamasmda oviilmii§tiir, haber 
vermesinde sadiktlr. 

Allah Teala : uO Allah ki ; goklerde ve yerde ne varsa O'nundur.» 
buyurur. Baz1lan ayetin bu k1smm1, ba§langir; ciimlesi olarak merftl' 
okurlar. Diger baz1lan ise; daha once ger;en lafza-i celal'in s1fat1 ola
rak mecrur okumu§lardir. Nitekim §U ayette de boyledir : ((De ki : Ey 
insanlar; ben, ger<;ekten goklerin ve yerin miilkii kendisinin olan ... 
Allah'm hepiniz ir;in gonderdigi peygamberiyim.n (A'ra.f, 158) . 

Allah Teala buyurur ki : Ey Muhammed, sana muhalefet edip se
ni yalanladiklan i<;in kiyamet giinii ugrayacaklan §iddetli azabdan 
dolay1 vay kafirlere. Soma Allah Teala, onlan diinya hayatm1 ah!rete 
tercih etmeleri, one ger;irmeleri, digerine tercih etmeleri, diinya ir;in 
c;all§lp ahireti unutmalan ve ahireti biitiiniiyle arkalanna atmalan 
nfat1yla niteler. insanlan Rasullere tabi olmak suretiyle Allah'm yo
luna girmekten allkoyarlar ve Allah'm yolunun egri biigrii olmas1m 
isterler. Hal'buki o, hadd-i zatmda dosdogrudur. O'na muhalefet eden 
ve O'ndan aynlanlar O'na hir; bir zarar veremezler. Onlar; bu istekle
rinde bilgisizlik, sap1khk ve hak'dan uzakllk ir;indedirler. Bu durum
da onlar ir;in bir iyilik ve diizelme umulmaz. 
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4 -- Biz, her peygamberi kendi milletinin diliyle 

gonderdik ki; onlara apa~ak anlats1n. Bundan sonra Al
lah diledigini saptinr, diledigini de dogru yola iletir. Ve 
0, Aziz' dir, Hakim' dir. 

Her Peygamber Kendi Milletinin DiliyJe 

Allah'm yaratbklanna kendi ic;lerinden peygamberleri, kendilerl
ne ·gonderilenleri ne istediklerini anlamalan igin onlarm dilleriyle 
gondermi§ olmas1 Allah'm bir lutfudur. Nitekim imam Ahmed'in Veki' 
kC~nahyla ... Ebu Zerr'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) ~oyle 

buyurmu§tur: Allah Teala her peygamberi, ancak kavminin diliyle 
gondermi ~tir. 

Ag1klamadan sonra, aleyhlerine delil ve huccet konulduktan son
ra Allah, diledigini hidayet yolundan saptmr, diledigini de dogru . yola 
iletir. 0, diledigi olan, dilemedlgi olmayan Az1z'dir. i§lerlnde Hak1m'
dir. Sap1khga dii§iiriilmeyi hak edeni saptmr, hidayete ehil olam cta 
hidayete eri§tirir. 

Allah Teala'nm yarat1klan hakkmdaki siinneti §Udur: 0, her tim
mete peygamberi mutlaka onlarm diliyle gondermi§tir. Her peygam
ber Allah'm risaletini ba§ka iimmetlere degil. sadece kendi iimmetine 
ula§tlrma ozelligine sahiptir. Allah Ra.sulii Muhammed ibn Abdullah 
ise, Allah'm risaletini diger insanlann da tamamma ula§tlrma ozelli
gine sahiptir. Nitekim Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Cabir'den 
livayet edilen bir hadiste Allah R.a.sulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur : Ben
den once peygamberlerden hie; kimseye verilmeyen be§ §ey bana verll
di : Bir ayhk yoldan korku ile yard1m alundum. Yeryiizii bana mescid 
ve temizleyici k1lmd1. Benden once hie; kimseye helal k1lmmam1§ken 
gan1metler bana helal k1lmd1. Bana §efaat verildi. Peygamber sadec~ 
kendi kavmine gonderilirken ben, biitiin insanlara gonderildim. B11 

hadisin muhtelif yonlerden §ahidleri vard1r ve Allah Teala : ((De ki : 
Ey insanlar; ben, gerc;ekten Allah·m hepiniz ic;in gonderdigi peygam
beriyim.n (A'raf, 158) buyurmu§tur. 
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5 - Andolsun ki Biz, Musa'y1; kavmini karanhklar· .. 
dan ayd1nhklara c;1kar ve onlara Allah'1n gunlerini ha.tir
lat, diye gonderdik. $iiphesiz bunda sabreden ve ~ukre
den herkes ic;in ayetler vardlr. 

Musa da Kendi Kavmine 

Allah Teala buyurur ki : Ey Muhammed, nasi! ki seni peygambe~ 
olarak .gondermi§ biitiin insanlan karaallklardan aydmhga ~Ikmaya 
~agirman ve onlan karanhklardan aydmhklara ~Ikarman i~in sana 
kitabi indirmi§sek, aym §ekilde Mlisa'yi da israilogullan i~inde ayet
lerimizle gondermi§izdir. Miicahid, bu ayetlerin dokuz mucize oldugu
nu sayler. 

Ona emredip §6yle buyurduk : «Kavmini karanhklardan a_ydmh
ga ~Ikar.)) i<;:inde bulunduklan bilgisizlik ve sapikllk karanllklarmdan 
hidayet nuruna ve iman basiretine ~Ikmalan i~in onlan hayra ~agir. 
Onlara Allah'm giinlerini hatlrlat. Onlara; Firavun'un esaretinden, 
baskismdan ve zulmiinden ~Ikarmasi, dii§manlarmdan · kendilerini kur
tarmasi, denizi onlar i<;:in yarmasi, bulutla golgelendirmesi, iizerlerine 
kudret helvasi ve blldircm indirmesi ve bunlar di,~mdaki nimetlerini, 
yardimlanm onlara hatlrlat. Miicahid, Katade ve bir ~oklan ayeti bu 
§ekilde anlami§lardir. Bu hususta imam Ahmed ibn Hanbel'in oglu 
Abdullah, babasmm Miisned'inde bir de merfu' hadis rivayet eder ve 
der ki: Bana Ha§im ogullan kolesi Yahya ibn Abdullah ... Ubeyy jbn 
Ka'b'dan, o da Hz. Peygamber (s.a.) den «Onlara Allah'm giinlerini 
hatlrlat.)) ayeti hakkmda §6yle buyurdugunu rivayet etti : Allah Tea
la'nm nimetlerini hatlrlat. Hadisi ibn Cerir ve ibn Eb'u Hatim de Mu
hammed ibn Eban kanallyla rivayet · etmi§lerdir. imam Ahmed'in oglu 
Abdullah, hadisi mevkUf olarak da rivayet eder ki bu daha dogrudur. 

Allah Teala buyurur ki: Dostlanmiz israilogullanm, Firavun'un 
elinden ve i~inde bulunduklan al<;:altlci azabdan kurtarmamizda Sikm
tlda sabreden, geni§likte '§iikreden herkes i~in ayetler, ibretler va-rdir. 
Katade der ki : Musibete du<;:ar kaldigi zaman sabreden, kendisine (ni
met) verildiginde §iikreden kul ne giizel kuldur. Sahih bir hadiste ri
vayet edildigine gore, Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmU§tUr : Mii'
min'in her i§ine §a§Ihr; Allah Teala'nm onun hakkmda vermi§ oldugu 
her hiikiim, onun hakkmda mutlaka hayir olur. Eger ona bir sikmtl 
isabet ederse; sabreder de bu onun igin hayir olur. Ona bir geni§lik 
isabet ederse §iikreder ve bu da onun i~in hayir olur. 
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6 - Bani Musa kavmine demi~ti ki : Allah'1n uzeri
nizdeki nimetini hat1rlay1n. <::unku o, sizi azab1n kotusu
ne ugratan, kadmlann1zi sag b1rak1p ogullariniZl bogaz
layan Firavun hanedan1ndan kurtarm1~t1. Bunda Rabbi
nizdan buyiik bir imtihan vardrr. 

7 - Bani Rabb1n1z :· Sukrederseniz; andolsun ki size 
artirrrim, nankorluk ederseniz; bilin ki azab1m, 90k ~id · 

detlidir, diye bildirmi~ti. 

8 - Musa : Siz ve yeryuzlinde bulunanlann hepsi 
nankorliik etseniz muhakkak ki Allah, mustagni ve 
hamd' e lay1k ola.nd1r, demi~ti. 

Allah Teala Musa'dan haber veriyor. Hz. MU.Sa kavmine, Allah'm 
giinlerini ve onlara olan nimetlerini hahrlatmi§tl. Allah Teala onlan 
Firavun hanedamndan, onlarm ugratmi§ oldugu azabdan ve horlan-

. madan kurtarmi§h. Firavun hanedam onlann erkek c;ocuklanm bo
gazhyor, kadmlarim sag birakiyorlardL I§te Allah Teala israilogulla
nm biitiin bunlardan kurtarmi'§tlr. Ki bu biiyiik bir nimettir. Bu se
bepledir ki Allah Teala: «Bunda Rabbimzdan biiyiik bir imtihan var
dir.» buyurur. Yani bu hususta Allah Teala'mn sizin iizerinize biiyiik 
bir nimeti . vard1r. Sizler bunun §iikriinii yerine getirmekten acizsiniz. 
Buranm anhummn §6yle oldugu da soylenmi§tir : Firavun kavminin 
size yaptiklannda biiyiik bir imtihan vard1r. Bu ayetten maksadm 
hem onun hem de bunun olmas1 muhtemeldir ki en dogrusunu Allah 
bilir. Nitekim o, §6yle buyurmu§tur : ccBelki donerler diye onlan gii
zellikler ve kotiiliiklerle denedik.)) (A'raf, 168). Allah Teala : ccHani 
Rabb1mz: ~iikrederseniz; andolsun ki size (kar§Ihgmi) artmnm ... di
ye (size olan va'dini) bildirmi§ti.» Buramn anlammm §6yle olmasi da 

Tefsir. C. VITI F. 269 
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muhtemeldir: Hani Rabbimz; izzeti, celali ve kibriyasi iizerine yemin 
etti ki . §iikrederseniz andolsun size kar§Ihgmi artmnm ... 

,Allah Teala buyurur ki : Eger size olan nirrietime §iikrederseniz; 
andolsun ki size o nimeti artmnm. Eger nankorliik eder, nimetleri in
kar eder ve gizlerseniz; bilin ki azabim ~;ok §iddetlidir, buyurur ki; bu, 
o nimetleri kendilerinden gekip alm;:t.si ve nankorliik etmeleri yiiziin
den onlara azab etmesi iledir. Bir hadiste §Oyle buyrulur: Muhakkak 
kul, i§lemi§ oldugu giinahla nzki kendine haram kilar (nziktan mah
rum kahr) .Miisned'de rivayet edildigine g-Ore; Allah Rasulii (s.a.) ne 
bir dllenci gelmi§ ve Hz. Peygamber ona bir hurma vermi§ti. Adam 
ona kizdi ve hurmayi kabul etmedi. Sonra bir digeri ugradi ve Hz. Pey
gamber ona da bu hurmap verdi. 0 kabul edip: Allah ~asulii (s.a.) 
nden bir burma mi? dedi. Hz. Peygamber ona kirk dirhem verilmesini 
emretti. imam Ahmed'in Esved kanahyla ... Enes'ten rivayetine gore, 
Hz. Peygamber (s.a.) e bir dilenci gelmi§ ve efendimiz ona bir burma 
verilmesini emretmi§ti. 0, hurmay1 almad1 :_veya attl- Bir ctiger 
dllenci Hz. Peygambere. geldi ve Hz. Peygamber ona da bir burma ve
rilmesini emretti. Adam: Siibhanallah, Allah Rasulii (s.a.) nden bir 
hurma m1? dedi. Allah Rasulii (s.a.) cariyesine : Ummii Seleme'ye glt, 
ona yamndaki kirk dirhemi versin, buyurdu. Hadisi sadece imam Ah
med rivayet etmi§tir. Hadisin isnadmda bulunan imare ibn Zazan'1 
ibn H1b'ban, Ahmed ve Ya'kub ibn Siifyan giivenilir kabul ederler. ibn 
Main, onun Salih oldugunu sayler. Ebu Ziir'a: Zaran yoktur, der. 
Ebu Hatim de: Hadisini yazar, huccet kabul edilmez, saglam degildir, 
der. Buhari der ki : Bazan hadisine ba§ka §eyler kan§tlnr. Ahmed'den 
nakledildigine gore; o, §oyle demi§tir: Ondan miinker hadisler rivayet 
edilmi§tir. Ebu Davud: Boyle degildir, derken; Darekutni, onun zay1f 
oldugunu soylemi§tir ... ibn Adiyy de: Hadisini yazanlardan olarak 
zaran yoktur, demi§tir. 

Allah Teala: «Musa: Siz ve yeryiiziinde bulunanlarm hepsi nan
karluk etseniz muhakkak ki Allah, hepinizden miistagni ve hamd'e la
ylk oland1r, demi·§ti.» buyurur ki; 0, kullarmm §iikriinden miistagni
dir, O'nu inkar edenler inkar etse bile 0 Harilid'dir, Mahmud'dur. Ni
tekim 0, ba.§ka . ayetlerde §oyle 'buyurur : «Eger kiifrederseniz; bilin ki 
Allah, sizden miistagnidir. Bununla beraber 0, kullarmm kiifriine ra
ZI olmaz. Eger ~iikrederseniz sizden ho§nud olut.» (Ziimer, 7), «Onlar 
kiifredip yiiz gevirmi§lerdi. Al~ah ise, hig bir§eye muhtag olmad1gm1 
gostermi§ti. Allah Ganl'dir, I.Hamid'dir.» (Tegabiin, 6). Miislim'in Sa
hih'inde Ebu Zerr'den, onun Allah Rasulii (s.a.) nden onun da Aziz ve 
Celil olan Rabbmdan rivayetinde o, §oyle buyurmu§tur : Ey kullanm; 
ilkleriniz, sonlanmz, insanlanmz ve cinleriniz iginizden en ·~;ok takva 
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sahibi olamn kalbi iizere olsalar bu Benim miilkiimde hi<; bir §ey ar
tlrmaz. Ey kullanm, ilkleriniz, sonlanmz, insan ve cinleriniz sizden 
en giinahkar kalbli olammz gibi olsalar bu, Benim miilkiimden hi<; 
bir §ey eksiltmez. Ey kullanm; ilkleriniz, sonlanmz, insan ve cinleri
niz bir tek yerde dikilip benden isteseler ve her insana istegini ver
.sem bu, Benim miilkiimden hi<; bir §ey eksiltmez. Denize daldmld1g1 
zaman ignenin eksilttigi gibisi miistesna. Allah Teala Gani'dir, Hamid'
dir. 

9 - Sizden once gec;;enlerin Nuh, Ad, Semud kavin1-
lerlnin ve onlardan sonra Allah'tan ba$ka kimsenin bil
medigi kavimlerin haberi size gelmedi mi? Peygamberle
ri onlara ayetlerle geldiler de onlar ellerini ag1zlanna ko
yup : Biz, sizin gonderilmi$ ·oldugunuz $8Yi inkar ettik, bi -· 
zi c;;agirdiginiz $eyden $U.phe ve endi$e ic;;indeyiz, dediler. 

Sizden Onceki Kavimlerin Haberi 

ibn Cerir : Bu, Hz. Musa'nm kavmine olan si::izlerinin tamamtd1r, 
der ki; bu, Allah Teala'nm, peygamberlerini yalanlayan ge<;mi§ iim
metlerden intikam ald1g1 Allah'm giinlerini ona hatirlatmasidir. ibn 
Cerir'in bu si::iyledigi §iiphelidir. A<;llk olam ise; bunun Allah tarafm
dan bu iimmete ba§h ba§ma bir haber oldugudur. f}i::iyle denilmi§tir: 
Muhakkak ki Ad ve Semud k1ssas1 Tevrat'da yoktur. f}ayet bu, Hz. 
M]lsa'mn kavmine olan si::iziinden olsayd1 ve Hz. Musa bunu onlara 
anlatmi§ olLayd1; §iiphesiz ki bu iki k1ssa Tevrat'da olurdu. En dogru
sunu Allah bilir. Hulasa olarak Allah Teala Nub kavminin, Ad, Se
mud ve peygamberleri yalanlami§ alan diger iimmetlerin haberlerini 
anlatmi§tlr. Onlarm say1lanm ancak Allah bilir. Peygamberleri onla
ra huccetlerle, ag1k, parlak ve kesin delillerle gelmi§lerdir. 

ibn ishak'm Amr ibn Meymun'dan, onun da··Abdullah (ibn Mes'
ud) dan rivayetinde o, «Allah'tan ba§ka kimsenin bilmedigi kavimle-
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rin ha:beri. .. » ayeti ,hakkmda: Ensab alimleri yalan soylemi§tir, der. 
Urve ibn Ziibeyr ise : Ma'd ibn Adnan'dan sonrakileri bilen hi9 kim
seyi g6rmedik, demi§tir. Allah Teala : «Onlar ellerlni ag1zlarma koy
dular.» buyurur ki; miifessirler bunun anlammda ihtilat etmi§lerdir. 
Buranm anlam~mn §Oyle oldugu soylenmi§tir : Peygamberler, onlan 
Allah'a 9a~rd1klarmda; onlar peygamberlerin a~zlarma· i§aretle on
lara susmalanm, bu s6zlerden vazge9melerlni emretmi§lerdir. Bu hu
sU.sta §U gorii§ler de vard1r : Onlar ellerini ag1zlarma peygamberleri 
bir yalanlama olarak koymu§lardir. Aksine bu, peygam'berlere cevab 

· vermemelerinden ibarettir. Miicahid, Muhammed ibn Ka'b ve Katade 
derler ki: Buramn anlam1 §Oyledir: Onlar; peygamberleri yalanlami§ 
ve ag1zlanyla olan konu§malanyla onlara cevab vermi§lei'dir. ( .. . ) Ben 
de derim ki: Ayetin devam1, Miicahid'in soziinii kuvvetlendirmektedir. 
Allah Teala : «Biz sizln g6nderilmi§ oldugunuz §eyi · inkar ettik, bizi 
9ag1rd1gmiz §eyden §iiphe . ve endi§e i9indeyiz, dediler.» buyurur ki; 

. sanlti bu, «'Ellerini agizlarma koydular.>> kiSmmm anlammi tefsir ma
hiyetindedir. Siifyan es-<Sevri ve israil'in Ebu ishak kanahyla... Ab
dullah'tan rivayetine gore; o, «Onlar ellerini ag1zlarma koydular.» aye
ti hakkmda: Buna ofkelerinden ellerini ISirdilar, demi§tir. ~u''be'nin 

Ebu ishak kanallyla .. , Abdullah'tan rivayetine gore; o, bOyle soyle
mi§tir. Abdurrahman ibn Zeyd ibn .Eslem bu gorii§ii tercih eder. ibn 
Cerir de bu a91klamay1 tercihle Allah Teala'mn miinaf1klar hakkmda
ki: «Yalmz ba~larma kald1klan vakit de, size kar§I ofkeden parmak
lanm Ismrlar.» (Al-i imran, 119) ayetini buna delil getirirler. ibn Ab
bas'tan rivayetle Avfi der ki : Allah'm ltitabmi i§ittiklerinde §a§tllar 
ve ellerini ag1zlarma gotiirdiiler. Onlar dediler ki : «'Biz sizin gonderil
mi§ oldugunuz §eyi inkar ettik. (Bize getirdiginiz §eyi biz dogrulama
yiz.) Bizi 9~rd1gmiz §eyden kuvvetli bir §iiphe ve endi§e i9indeyiz.» 

tt 

j 

g 
si 
Sl 

n 
dt 
ri 

ir 
n· 
lV 

ki 

yi 
ve 
n 
:Bt 

ra· 
ra· 
ra· 
I ill 
be: 
lei 
taJ 

tee 
na. 



tbrahw, 10-12) HAD!SLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIRi 4293 .------------------

10 - Peygamberleri onlara : Gokleri ve yeri yaratan, 
gunahlanmz1 · bag1~lamak -ic;in c;ag1ran ve size belirli bir 
siireye kadar miisaade eden Allah'tan nn ~iiphe ediyor
sunuz? demi~lerdi. Onlar da: Siz de bizim gibi sadece hi
rer insans1n1z. Siz, bizi atalanmizin tap1nd1g1 ~eylerden 
dondiirmek istiyorsunuz. Oyleyse bize ac;1k bir delil geti
:rin, demi~lerdi.4 . · 

11 _- Peygamberleri onlara : Biz de sizin gibi birer 
insan1z, ama Allah kullanndan diledigine ihsanda bulu
nur. Allah'1n izni olmad1k9a biz size delil getiremeyiz. 
Mii'minler, Allah'a tevekkiil etsinler, deh;li~lerdi. 

12 - Hem biz ne diye Allah'a tevekkiil etmeye1in1 
ki; bize dosdogru yollan 0 gostermi~tir. Bize yaptlginiz 
eziyetlere elbette dayanacag1z. Tevekkiil edenler de yal
niz Allah' a tevekkiil etsinler. 

. Allah Teala, kafirler ile peygamberleri arasmda gec;en miicadele- . 
yi haber · veriyor. Onlarm iimmetleri kendilerine' getirmi§ olduklan tek 
ve ortag1 olmayan ·Allah'a ibadet hususunda §iipheyle kar§I koydukla
n zaman peygamberler : «Allah hakkmda §iiphe mi var?» demi'§lerdi. 
:Bunun iki '§eye ihtimali vard1r : 

Birincisi : Allah'm varhgmda §iiphe mi var? '§eklindedir. Zira flt
ratlar, O'nun varhgma §ahiddir ve O'nu ikrar iizere yaratilmi§tlr. Flt
rat-1 selime tarafmdan O'nun varhgm1 itirat zaruridir. Ancak baZI fit
ratlarda §iiphe ve karars1zhk olabilir ve O'nun varhgma ula§tlran de
liller iizerinde d'ii§iinmeye ihtiya~ duyarlar. Bu sebebledir ki peygam
berler, Alf~.h'1 bilme yoluna onlan ir§ad etmek iizere Allah'm: «GQk
leri ve yeri yaratan.» oldugunu soylemi§lerQlr. Gi:ikleri ve yeri yara
tan, gec;mi§ bir misali olmaks1zm yoktan var eden O'dur. Sonradan oF· 
rna, yaratma ve miisahhar k1lma delilleri; buna ac;1kc;a delalet etmek
tedir ki; onlar · ic;in bir yaratlc1 olmahd1r. Bu da kendisinden ba§ka 
ilah olmayan her §eyin yaratiCISI, ilah1 ve maliki olan Allah'tlr. 

Peygamberlerin: «Allah hakkmda §iiphe mi var?» demelerinin 
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ikinci bir anlam1 §Udur : Allah'm ilah olu§unda ve ibadetin yegane 
O'na vacib olu§unda §tiphe mi var? 0, butun varllklan yaratand1r. Tek 
ve ortag1 olmaks1zm ibadete sadece 0 mustehaktlr. Muhakkak ki tim
metlerin c;:ogunlugu, 'bir yaratlcmm varllgm1 ikrar etmi§lerdir. Fakat 
onlar, kendilerine fayda verecegi veya kendilerini Allah'a yaklai?tira
cagi zanmyla Allah ile birlikte O'nun dl§mdaki vas1talara da ibadet 
etmi§lerdir. Peygamberleri onlara §6yle demi§ti : «Gtinahlarm1z1 (ahi
ret yurdunda) bagi§lamak ic;:in c;:ag1ran ve size (dtinyada) belirli bir 
sureye kadar mtisaade eden Allah'tan m1 §Uphe ediyorsunuz?)) Allah 
Teala ba§ka bir ayette §6yle buyurur : «Rabbm1zdan magfiret dileyin, 
wnra O'na tevbe edin ki; belli bir sureye kadar sizi guzelce gec;:indir
sin. Her lutuf sahibine lutfunu versin .. . ll (Hud, 3). Peygamberlerin 
birinci makamdaki sozlerini kabul etmelerinin takdirinden sonra um
metleri, peygamberlerin risalet makam1 hakkmda onlarla mucadele 
sadedinde peygamberlere : ((Siz de bizim gibi sadece birer insansm1z.)) 
demi•§lerdir. Demek istiyorlardl ki : Sizden bir mucize .gormemi§ken 
mucerred sizin soztintizle size nas1l uyallm? Bize apa91k bir delil geti
rin. · Size teklif ettigimiz bir mucize getirin. Peygamberleri de onlara 
§6yle demi§ti : Evet gerc;:ekten biz de sizin gibi birer insamz. Be§er ol
ma hususunda bizim de sizin gibi birer insan oldugumuz dogrudur. 
Ama Allah, kullanndan niledigine risalet ve peygamberlikle ihsanda 
bulunur. Biz Allah'tan istemedikc;:e ve O'nun bize bu hususta bir izni 
olmad1k<;:a size bir delil getiremeyiz. Mti'minler btitun i§lerinde .Al
lah'a tevekktil etsinler. Sonra peygamberler demi§lerdir ki : «Hem blz 
ne diye Allah'a tevekktil etmeyelim ki; bize dosdogru yollan 0 gos
termi§tir. (0, bizi yollarm en dogrusuna ve en ac;:1gma iletmi§ken bi
zim O'na tevekktil etmemize ne e11gel var. Kotu sozler ve beyinsizce 
i§lerle) bize yaptlgm1z eziyetlere elbette dayanacag1z. Tevekktil eden
ler de yalmz Allah'a tevekktil etsinler.)) 

------ iZAHI 

Bu ayette birkac;: mes'ele vard1r : 
Birinci Mes'ele : «Allah hakkmda §tiphe mi vard1r?)) sorusu, olum

suzluk manas1 ta§1maktad1r. Cenab-1 Allah bu manay1 i:fade etti.kten 
sonra, yaratiCmm varhgma delalet eden delili zikretmi§, «G6kleri ve 
yeri yaratan)) kaydm1 getirmi§tir. Bundan once bu kita'bda gok ve ye
rin Allah'm varllgma nas1l delalet ettigmi defalarca zikrettigimiz i<;!in 
burada tekrar etmeyecegiz. 
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ikinci Mes'ele: el-Ke§§af kitabmm miiellifi, burada olumsuzluk 
edatmm getirilmesine §Uphe durumunun sebebinin olmad1g1m Allah'
m varllgmm §iiphe gotiirmeyecegini ileri suruyor. Ben .diyorum ki : 
Baz1 kimseler bir tak1m hassas delillerden once, insamn yap1smm Al
lah'm varh~na delalet ettigini soyliiyorlar. insan yap1s1 Allah'm var
hgma ·birkac; tarzda delalet eder. 

Birincisi: Ak1lcllardan baz1lan §6yle diyorlar : Bir kimse bir <;o
cugun yiiziine tokatla vursa, bu tokat yaratlcmm varllgma, bu diin
yada yiikumliiliik olduguna, bir ceza giiniiniin bulunmas1 gerektigine 
ve peygamberin varhgma delalet eder. Yaratlcmm · varhgma delaleti 
§Oyledir : Qocuk yiiziine tokat vurulunca; bana kim vurd'l,l? diye bagt
nr. Qiinkii -onun yaratlh§l o tokadm yok iken var oldugunu, bu mey
dana gelmenin ancak bir vuranm vurmas1yla, bir kimsenin 'bu i§i yap
masiyla olabilecegini gostermektedir. Basit bir olay olmasma ragm,en 
bu c;ocugun benligi bu_ olaym bir failinin bulunmas1 geregine hiikmet
tigine gore kainat olaylarmm bir yaratlcl}a gerekli kllmas1 daha ev-........ 
lad1r. tBir yiikiimliiliigiin olmas1 gerektigine delalet etmesine gelince; 
tokatlanan c;ocuk; bu adam bana niye vurdu? diye bagmr. Bu da goS·· 
teriyor ki, onun yaratlll§I insamn fiillerinin emir ve yasaklara konu 
ve yiikiimliiliiklere mevzu olduguna ,hiikmeder. Bir ceza yerinin bu
lunmasma delalet edi§ §ekline gelince; bu c;ocuk yedigi tokata kar§J
hk ceza verilmesini ister, insamn normal tabiatl kiic;iik bir suc;a kar
§lhk cezay1 gerekli bulduguna gore, diger ameller ic;in cezay1 gerekli 
bulmas1 daha evlad1r. Aym olay, peygamberligin geregine de delalet 
eder. Qiinkii insanlar, i§lenen sw;un ceza.smm ne kadar oldugunu a<;:Ik
layacak bir makama ihtiyac; duyarlar. Peygamber de i§te bu i§leri hi
len, ·'bu hukiimleri ac;1klayan ki§i ve makamd1r. Oyle ise insamn t.abi
atl bu dort §eyin mutlaka olmasma hiikmetmektedir. 

ikincisi: Allah'm varhgm1 kabul etmenin bedihi bir §ey oldugu
na dikkat etmektir. Zira insamn aki-1 selimi garib siis ve naki§larla 
siislenmi§, son derece ince hesab ve · planlarla, yararlarla bina edUmi§ 
bir saraym ancak bilgili bir san'atkar, usta bir mi'mann bulunmasty
la olabilecegine hiikmeder. Ma'lumdur ki, ulvi ve siifli alemdeki san'
at eserleri, ornek aldig1m1z bu saraydakilerden daha fazladir. Akl-1 se
lim; san'atm, sanatkars1z, binamn da mi'mars1z olmayacag1m kabul 
ettigine gore bu kaihatm da bir ustaya ihtiyac1 oldugunu daha c;ok ka
bul eder. 

Uc;iinciisu : insan §iddetli bir zorluga, biiyiik bir belaya dii§tiigu 
zaman, yard1m iimidi kalmaz. i§te insan bu haliyle yarahh§i itibany
la kendisini ondan kurtaracak birine yalvanr. Bu ise insan tabiati
mn, bir yarat1c1ya ihtiya«; duydugunu gooterir. 
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Dordiincfuii : Var olan her §ey, ya bir yarat1c1ya muhta~ olacak 
veya olmayacaktlr. Eger muhta~ degilse bu varhk kendiliginden var 
olan (vacib lizatihi), kendisinden ba§k•asma herhangi bir ihtiyac1 ol
mayan bir varhkt1r. Eger muhta~ ise bu hal kendisine muhta~ oldu
gu bir varhgm bulunmasm1 gerektirir ki bu kendisine muhta~ olunan 
varhk, Allah'tlr. 

Be§incisi : Yiikiimliiliik yiikleyen, diledigini yapan bir Allah'm 
varhgma, ahiretin olacagma inanmak ihtiyat yoludur. Ve bu yolun 
tutulmas1 gereklidir. i§te bu yolda · dort durak vard1r : 

1) Allah'm varhgm1 kabul etmek; ihtiyath bir noktad1r. <;iinkii 
-farz-1 mahal- Allah olmasa bile O'nun varhgm1 kabul etmekte hir 
zarar yoktur. Ama eger mevcud ise O'nu inkar etme halinde biiyiik za
rar vard1r. 

2) Allah'm diledigini yapan biri oldugunu kabul etmek de lhti
yath bir davnim§tlr. Eger 0, diledigini yapamayan biri ise 'bu inam
§1miZ bize pek zarar vermez. ~ayet diledigini yapan biri ise bu durum
da O'nun diledigini yapabilen biri oldugunu inkar etmek bize biiyuk 
zararlar verir. 

3) O'nun, kullanna yiikiimliiliikler yiiklemi:§ olduguna inanmak 
da ihtiyath bir davram§tlr. <;iinkii Allah kullarma yiikiimliiliikler yiik·· 
lemi§ olmasa bile, yiiklemi§ olduguna inanmak bize hir zarar vermez. 
Ama eger yiiklemi§ ise, bunu ·inkar ettigimizde biiyiik zararlara ug
ranz. 

4) Bir insan ahirete inand1g1 halde, bir an i~in ger~egin boyle 
olmad1gm1 dii§iinsek, bu kimsenin hi~ bir zaran olmaz. <;iinkii bu 
adamm kaybedecegi tek §ey, eksik ve basit olan bedeni zevkler olacak
tlr. Ama eger ahiret ger~ek ise, onu inkar eden kimse 'biiyiik zararla
ra dii§er. 0 halde bunlara inanmak ihtiyath yoldur ve benimsenmeli
dir. <;iinkii ak1l, miimkiin oldugunca ki§inin kendinden zaran sav
masmm gerekli olduguna hiikmeder. 

U~iincii Mes'ele: Cenab-1 Allah bu ayette, zatmm varllgm1 yer ve 
gokleri y~ratm1§ olmas1yla isbat ettik~en sonra, kendini tam bir mer
hamet ve comertlikle nitelemi§tir. Allah Teala zatmm bu niteliklerle 
muttas1f oldugunu iki a<;1dan a~1klam1§br : 

1) <cGi.inahlanmzm bir k1smm1 bag1§lamak i<;in sizi <;agmr>> 
ciimlesi. Ke§§af'm miiellifi, «Giinahlanmzm bir k1sm1m>> tamlamasm
daki «bir k1smm1n soziinden ne kasdedildigi iiz.erinde durmu§, bunun . 
katirlere hita'ben soylenmi§ oldugunu, mii'minlere hitab ettiginde «gii
nahlanmzi bag1§larn bujurdugunu belirtmi§tir. Konuyu inceledigi
mizde, bizim soyledigimizin dogru oldugunu goriiriiz, diyen mi.iellif, 
bunun iki hitab arasmda bir ay1rma oldugunu; ahirette iki grubun 
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aym seviyede olamayacagm1 soylemektedir. Baz1lan bu ifade ile Al
lah'm, kendisi ile kullan arasmdaki su{!lan affedecegini, kullar arasm
da, olan haks1zllklan affetmeyecegini belirtmek istedigini ileri surmek
tedirler. Burada «bir kl.s1m1m» deyip «hepsini». murad etmi§ olmak ih
timali oldugu gibi, «giinahlanmza kar§Illk bagi§lama olmas1 i9in» gi
bi bir manaya .gelmesi de mumkundur. Kadi, Esamm'm bu ifacteden 
«siz tevbe ederseniz sizin buyuk gunahlanmz1 bagi§lar. Ku~uk gunah
lanmz ise onlan bagi§lamaya gerek yoktur. Onlar zaten bagi§larirm~
tlr.» manasmm 91kanlabile<;:egini naklettikten sonra, bunun uzak bir 
te'vil oldugunu 9i.inku kafirlerin ku~uk gunahlarmm da, bagi§lanma
ma bak1mmdan biiyiik gunahlan gibi oldugunu, ku~uk gunahm ba
gi§lanmasmm ancak mu'minler i~in, iyi amelle.ri kotUlerinden fazla 
oldugu takdirde s'bz konusu olacagm1, hatta mi.i'minlerden hi9 sevab1 
olmayanlarm gunahlan i9in ki.i'9i.ikli.ik diye bir §eyin soz konusu ola
mayacagmi dolayiSiyla bunlann bagi§lanmayacagmi soyliiyorlar. Yi
ne Kadi burada bir noktamn daha bulundugunu, kafir tevbe ederken 
daha once i§lemi§ oldugu gi.inahlann bir k1sm1m unutabilecegi ic;in, bu 
unutulanlann bagi§lanmayacagmi, ancak hatlrlan1p tevbe edilenlenn 

. affedilecegini belirtiyor. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XIX, 91-
94) 

----------000----------

13 - Kiifredenler peygamberlerine dediler ki ; Ya 
bizim dinimize donersiniz, ya da sizi memleketimizden 
c;lkannz. Ra;bl_an da onlara vahy~tti ki : Biz, zalimleri . 
mutlaka helak edecegiz. 
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14 - Onlardan sonra da yeryuzune sizi yerle~tire-· 
ceglz. Bu, makam1mdan ve tehdidimden korkanlara va'
dimdir. 

15 - Y ardrm istediler ve butun inad<;a zorbalar da 
husrana ugrachlar. 

16 - Ard1ndan da cehennem. Orada irinli sudan ic;;i
rilecektir. 

17 - Onu yudum yuduni alacak ama yutamayacak
tlr. Her taraftan ona <:Hum geldigi halde olemeyecekti.c. 
Ve arkas1ndan ~iddetli bir aza:b gelip c;atacaktlr. 

Her Azgm Zorba 

Allah Teala haber veriyor ki; peygamberlerini yalanlayan iimmet
ler, onlan illkelerinden 91karma, aralanndan siirme ile tehdid· etmi§
lerdir. Nitekim ~uayb (a.s.) m kavmi ona ve kendisine iman edenlere: 
((Ey ~uayb; seni ve beraberindeki inanmt§ olanlan, ya memleketimiz
den 91karmz veya mutlaka bizim dinimize donersiniz ... >> (A'raf, 88) 
demi§lerdir. Lut kavmi de §i:iyle demi§ti : Lut'un ailesini kasa'bamzdan 
91karm. <;iinkii onlar temiz kalmaya 9all§an insanlardtr.» (Neml, 56) 
Allah Teala Kurey§ mii§riklerinden haber vererek §i:iyle buy~rur : <<Se
ni memleketten 91karmak i9in zorladtlar. 0 zaman senin ardmdan on.
lar da ancak 90k az kalabilirler.>> (isra, 76), ((Hani kiifred~nler; seni 
tutup baglamak, yahut i:ildiirmek veya 91karmak i9in diizen kuruyor
lardt. Onlar diizen kurarlarken Allah da diizenlerine mukabele ediyor
du. Allah, diizen kuranlara mukabele edenlerin en haytrhstdtr.>> (En
fa!, so) . 

Allah Teala rasuliinii galib ktlmt§, ona yardtm etmi§ ve Mekke'
den 91kmas1 sebebiyle ona yardtmctlar, Allah yolunda sava§an ordular 
ktlmt§tlr. Allah Teala onu peyderpey yiiceltmi'§ ve sonunda mii~rik
lerin oi:m 91karm1§ olduklan Mekke'nin fethini ona nasib buyurmu§. 
Oramn hukumranllgmt kendisine vermi§, gerek onlardan ve gerekse 
yeryiiziindeki diger milletlerden dii§manlanmn burnunu yere si.irt
mii§tiir. Sonunda insa,nlar ,fevc fevc Allah'm dinine girmi§ler, k1sa sii
rede yeryiiziiniin dogu ve batllannda Allah'm kelimesi, dini dlger din
lere iistiin gelmi§tir. Bu sebepledir ki Allah Teala §i:iyle buyurur : ((Rab
lan da peygamberlere vahyetti ki : Biz, z~limleri mutlaka helak ede
cegiz. Onlardan sonra da yeryiiziine sizi yerle§tirecegiz.>> Allah Teala. 
ba§ka ayetlerde de §i:iyle buyurur : «Andolsun ki Bizim peygamber kul
lanmtza .sOziimiiz vardtr. Onlar; muhakkak ki yardtm gi:irenlerdir. Ve 
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§Uphesiz ki bizim askerlerimiz; onlar galiblerdir.)) (•Satfat, 171·-173), 
<<Allah : Ben ve peygamberlerim elbette galib gelecegiz... diye yazmi~
tir. ~uphesiz ki Allah, Kavi'dir, Aziz'dir.» (Mucadile, 21), «Andolsun 
ki Tevrat'dan sonra Zebur'da da yeryuzune ancak salih kullanmrn 
miras91 oldugunu yazm1~tlk.» (Enbiya, 105), ccMU.Sa kavmine dedi ki: 
Allah'tan yard1m isteyin ve sabredin. Yeryuzu, muhakkak ki IAllah'm
dir. Kullanndan diledigini ona mirasg1 k1lar. Ve ak1bet muttakilerin· 
dir.» (A'raf, 128), <<Hor gorUlmu§ olan o kavmi de, bereketlendirdigi
miz yerin dogularma ve batllanna mirasg1 k1ld1k. Rabbmm israilo
gullarma vuku bulan guzel sozu de onlarm sabretmelerinden dolay1 
yerini buldu. Firavun'un da kavminin de yapmakta ve yukselmekte 
olduklan §eyleri harab ettik.» (A'raf, 137). 

Allah Teala buyurur ki: <<Bu, makam1mdan ve tehdidimden kor
kanlara va'dimdir.» Bu tehdidim, k1yamet gunu oncesinde makamim
dan korkan; korkutmam ve azabimdan ibaret tehdidimden urkenler 
i:gindir. :Allah Teala ba§ka ayetlerde de §6yle buyurur : «Art1k kim · 
haddi a§arak sapltffil§Sa, ve dunya hayatlm tercih e·tmi§se; §Uphesiz 
ki onun varacag1 yer, cehennemdir. Kim de Rabbmm makammdan 
korkup da nefsini heveslerden ahkoyduysa; §Uphesiz ki onun varaca
gi yer, cennettir.» (Naziat, 37-41), <<Rabbmm huzurunda durmaktan 
korkan kimseye iki cennet vard1r.» (Rahman, 46) . 

Allah Teala: «Yard1m istediler.» buyurur ki peygamberler kavlm
lerine kar§I Rablarmdan yard1m istemi§lerdir. Bu a91klama ibn Ab
bas, Mucahid ve Katade;nindir. A'bdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem ise : 
Ummetler kendilerine kar§I yard1m istediler, der. Nitekim Allah Teala 
onlarm §Oyle dediklerini haber verir : <<Ey Allah'1m1z; eger bu, ger
gekten 'Benin katmdan ise bize gokten ta§ yagdlr, yahut aclkll bir azab 
getir.» (Enfal, 32). Burada maksadm hem bu, hem de digeri olmas1 
mumkundur. Nitekim cnlar (mti§rikler) Bedir gunu kendilerine kar
§1 yard1m 'istemi§ler, Allah Rasulu de yard1m. istemi§ti. Allah Teala 
mti§rikler igin : «Eger fetih istiycr idiyseniz, (ey kafirler) i§te size fe
tih gelmi§tir. Eger vaz gegerseniz bu, sizin ign daha hay1rhd1r.» (Eri
fal, 19) buyurur ki en dcgrusunu Allah bilir. 

«Ve butUn hakka kar§l inad91, nefsinde zcrba clanlar da husrana 
ugrad1lar.» Allah Teala ba§ka bir ayette §Oyle buyurur: ccikiniz bir 
atm cehenneme, her inadg1 kafiri, hayra butUn h1z1yla engel clan za
lim azg1m. Ki c, Allah'tan ba§ka bir ilah edinmi§tir. Haydi, ikiniz bir 
cnu en getin azabm igine atm.>> (Kat, 24-26). Bir hadiste : K1yamet 
gunu cehennem getirilir, yaratlklar bagn§Irlar da cehennem §Oyle der : 
Muhakkak ben her bir inad91 zorba igin gorevlendirildim ... Peygam
berler, cehennemin Aziz ve Muktedir clan Rabbma yalvanp yakardlk .. 
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larmda; 'bu inad~I ve zorbalar kaybetmi§, hiisrana ugrami'§lardlr .. 
Allah Teala: «Onun oniinde cehennem vard1r.» buyurur ki; bu-

radaki r' ,.~J ) kelimesi on anlammdad1r. Nitekim, <<Zira arkalannda 
her saglam gemiye zorla el koyan bir hiikiimdar vardl.» (Kehf, 79) 

ayetindeki ( ~ ~J ) ke~imesi de aym anlamdad1r. Ve ibn Abbas bu 
ayeti ( ..!..l\.. ~ L.l 0l5'"" J ) §eklinde okumu§tur. Yani inad~l zorbamn 
oniinde cehennem vardi.r, cehennem onu gozetlemektedir. Orada kl
yamet giinu ebedi kalacakt1r. K1yamet gi:iniine kadar ise sabah ak.! 
§am cehenneme arz edilecektir. 

<<Orada irinli sudan i~irilecektir.» Ate§te onun i~in kaynar su ve
ya kan ve irinden ba§ka bir i~ecek yoktur. Birisi gayet k1zgm, digeri 
iSe gayet soguk ve koku§mU§tur. Nitekim Allah Teala 'ba§ka bir ayet
te §Oyle buyurur: <ci§te kaynar su ve irin, tatsmlar onu. Bunlara ben
zer daha ba§kalan da vard1r.>> (Sad, 57-58). Miicahid ve ikrime, ayet-
teki ( · ...l:..l..a.ll ) kelimesinin; irin ve kandan oldugunu soylerler. Kata
de ise : 0, onun etinden ve derisinden akan §eydir, derni§tir. Ondan 
gelen bir rivayette ise sadid; kafirin karnmdan ~1kan §eydir ki kan ve 
irinle kan§mi§tlr. ~ehr ibn Hav§eb'in Esma Bint Yezid ibn es-Seken': 
den rivayetinde o, §6yle demi§tir: Ey Allah'm el~isi, cehermemdeki ha
bal deresinin ash nedir? diye sordum da, §6yle buyurdu: Cehennem 
halkmm kan ve irinleridir. Diger · bir rivayette ise : Cehennem halk1- . 
nm s1kilml§Idlr. (usaresidir) buyurmu§tur. imam Ahmed'in Ali ibn 

· ishak kanallyla Ebu Umame (r.a .) den onun da Hz. Peygamber (s.a.) 
den rivayetinde o, <<Orada irinli sudan i~irilecektir.» ayeti _hakkmda 
§6yle buyurmu§tur: Oraya · yakla§tmlacak da ondan tiksinecek. Ona 
yakla:§tigmda yiizii kavrulacak ve ba§Imn derisi dii§ecek. Onu i«;tigi 
zaman, rnide ve bag1rsaklan parc;alanacak ve arkasmdan ~1kacak. Allah 

· Teala §6yle buyurur :«Hi~ bu; bag1rsaklanm par~a par~a edecek kay
nar su i~irilen kimseler gibi midir?>> (Muhammed, 15), «Onlar feryad 
edip yard1m dilediklerinde, erimi§ maden gibi yiizleri ka\;'uran bir su 
kendilerine sunulur. o,· ne kotii i~ecektir.» (Kehf, 29). Hadisi ibn Cerir, 
Abdullah ibn Mubarek kanallyla; ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim de Ba
kiyye ibn Velid kanallyla Safvan ibn Amr'dan rivayet etrni§lerdir. 

Aliah Teala: «Onu yudum . yudum alacak.>> buyurur ki, onu yut
maya ~all§acak ve tiksinecektir. Zorla, zorlamayla i~ecek, onu agzma 
koyar koymaz melek, demirden bir tokmakla ona vuracaktlr. Nitekim 
Allah Teala ba§ka bb; ayette: «Demir topuz~ar da onlar i~indir.>> (Haec, . · 
21) 'buyurmu§tur. «Ama yutamayacaktlr.>> Kokusunun, tadmur, ren
ginin kotl!liigunden, harareti veya dayamlamayacak derecedeki so~ 

gukluguyla onu yutamayacakt1r. «Her taraftan ona oliim gelecektir, 
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Biitiin bedeni ve organl~n ondan ac1 duyacaktlr. Meymun ibn Mlhran : 
Her kemik, damar ve sinirden oliim ona gelecektir, der. ikrime de : 
K1l U\!larmdan dahi, demi§tir. ibr:ahim et-Teymi de §Oyle der: K1l u~
lanna varmcaya kadar cesedinin her bir k1l yerinden ona oliim gele
cektir. ibn Cerir der ki: Her taraftan ona oliim gelecektir. Onii:hden, 
arkasmdan, sagmdan, solundan, iistiinden, ayaklannm altmdan ve 
cesedinin diger organlanndan. :ibn Abbas'tan rivayetle Dahhak, ccHer 
taraftan ona oJiim geldlgi halde ... )) ayeti hakkmda §Oyle der: Kiya
met giinii cehennem ate§inde Allah Teala'mn onu azablandiracagi aza
bm .her tiirliisii. ~ayet olecek olsa onlardan oliimiin gelmeyecegi hlc;: 
bir c;e§idi yoktur. Fakat o olmeyecektir. Zira Allah Teala : ccK'iifretmi§ 
olanlara gelince; aleyhlerine hiikiim verilmez ki olsiinler. Onlardan 
cehennemin azab1 da eksiltilmez.)) (Fatlr, 36) 'buyurmu§tur. ibn Ab
bas (r.a.) m soziiniin anlam1 §Udur : Bu azab c;:e§itlerinden hi'c; birisi 
yoktur ki ona geldigi zaman bu azab ile olmesi iktiza etmesin. Tabti 
§'ayet olecek olsayd1. Fakat o azabda ve cezada devamh, ebedi kalma
Sl ic;in olmeyecektir. Bu sebebledir ki Allah Teala : ccHer taraftan ona 
. oliim geldigi halde olemeyecektir.)) buylirmu§tur. 

Allah Teala : ccVe arkasu1dan §iddetli bir azab gelip \!atacaktlr.n 
buyurur. Bu durumdan sonra, onun ic;in daha ag1r ba§ka bir azab da
ha vard1r. Bu; daha zor, daha ag1r ve bundan oncekinden daha acidlf. 
Nitekim Allah Teala zakkum agacmdan haber vere;rek §Oyle buyurur: 
-ceO cehennemin dibinde yeti§en bir agac;tlr. Tomurcuklan, §eytanlarm 
ba§lan gibidir. Onlar muhakkak ki ondan yiyecekler ve kannlanm 
onunla dolduracaklardir. Sonra onlar ic;in iizerine kaynar su kat1lm1§ 
i-c;kiler de vard1r. Sonra muhakkak ki onlarm donii§ii cehennemdir.>> 
(Satfat, 64-68) Boylece Allah Teala, onlarm bir keresinde zakkum yi
yeceklerini, bir keresinde kaynar su ic;mede olacaklanm, Allah koru
sun ba§ka bir seferinde ate§e dondfiriileceklerini haber vermi§tir. Bu 
ooyledir ve Allah Teala ba§ka ayetlerde §6yle buyurmaktadlr : ccSUG
lularm yalanlad1klan cehennem i'§te budur. Onlar bununla kaynar su 
arasmda dola§Ir dururlar.>> (Rahman, 43, 44), ccMuhakkak ki Zakkf.1m 
agac1, giinahkarlarm yiyecegidir. Erimi§ maden gibidir. Kannlarda 
k9.ynar suyun kaynamas1 gibi. Onu yakalaym, cehennemin ortasma 
siiriikleyin. Sonra azab olarak ba§ma kaynar su dokiin. Tad bakahm, 
hani giiglii alan, degerli olan yalmz sensin. i§te bu, dogrusu §iiphele
nip durdugunuz §eydir.» (Duhan, 43-50), ccSolcular, onlar · ne (baht
SIZ) wlculardir. Onlar, k1zgm ate§te, kaynar sulardad1rlar. Ve bir de 
ka.pkara dumandan hir golge ic;:indedirler. Ne serindir, ne de ho§tur.>> 
(Vakm, 41-44), ccBu bOyle, azgmlar ic;:in de c;ok kotii bir sonuc;: vard1r : 
Cehennem. Oraya girerler. 0 ne kotu bir konaktlr. i§te kaynar su ve 
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irin. Tatsmlar onu. Bunlara benzer daha ba§kalan da vard1r.» (Sad, 
55-58) . Bu ve benzeri. ayetler (onlann durumlarma) en uygun bir ce
za olarak onlara azabm c;ok c;e§itli olacagJ.na, tekrarlanacagma, ancak 
Allah'm 'bilecegi kadar c;e§itli olacagma delalet eder. ccVe Rabbm kulla
ra zulmedici degildir.» (Fussilet, 46). 

18 - Rablanna kufredenlerin hali; f1rtn1ah bir gun 
de n1zgann ~?iddetle savurdugu kule benzer. Yaptrklann
dan hie; bir ~ey elde edemezler. i~te bu, uzak bir sap1kllk
tlr. 

Kiifredenlerin Misali 

Bu, Allah Teala'nm Allah ile beraber O'ndan ba§kasma ibadet 
eden, elc;ilerini yalanlayan, amellerini saglam bir temele oturtmayan 
katirler ic;in vermi§ oldugu bir misaldir. Saglam bir temele oturmayan 
amelleri y1k1llr gider de, onlara en muhtac; olduklan zamanda onlar
dan yoksun kallrlar. Allah Teala : ((Hablarma kiifredenlerin amelleri; 
f1rtmall bir giinde riizgann l}iddetle savurdugu kiile benzer.» buyurur. 
K1yamet giinii amellerinin sevabm1 Allah Teala'dan diledikleri zaman, 
kiifredenlerin amellerinin misali budur. Onlar kendilerinin hak iizere 
olduklanm samyorlard1. Boylece hi~ bir §ey bulamami§ olurlar. Hie; 
bir §ey elde edemezler. ~iddetli f1rtmall bir giinde kiilden ne elde edi
lebiliyorsa i§te onlarm da eline gec;en odur. Diinyada iken kazanmi§ ol
duklan amellerinden hie; bir §ey elde edemezler. Nas1l ki §iddetli flrt.I
nall bir giinde kiilleri toplamaya giic; yetiremiyorlarsa. Nitekim Allah 
Teala ba§ka ayetlerde §6yle buyurur: ccYaptiklan her i§i ele ahr ve 
onu toz duman ederiz.» (Furkan, 23), ccBu diinya hayatmda onlann 
sarfettikleri §eylerin durumu; kendilerine zulmeden bir kavmin ekin
lerine isabet ederek mahveden kavurucu bir riizgarm durumuna ben
zer.» (Al-i imran, 117), ccEy iman edenler, Allah' a ve ahiret giinline 
inanmaJip, insanlara gosteri§ ic;in mallm han;ayan kimse gibi sada
kalanmzi ba§a kakma ve eziyet etmekle heder etmeyin. 0 gosteri§ ya
pamn hali; iizerinde toprak bulunan kayamnki gibidir. ~iddetli bir 
yagmur isabet ettiginde onu katl bir ta§ halinde b1rak1r. Onlar kazan-
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d1klanndan hi9 bir §ey elde edemezler. Allah katirler gun1hunu hida
yete erdirmez.» (Bakara, 264). Bu ayette ise : «i§te bu uzak saplkhk
tir.» buyurur ki; onlarm 9ali§malan ve amelleri, temelsiz ve LStika
metten yoksundur. Sonunda en muhta9 olduklarmda onlarm sevabi
m kaybedeceklerdir. I§te bu derin sap1kllktlr. 

19 - Gormez misin ki Allah g6kleri ve yeri hak ile 
yaratm1~t1r. Dilerse sizi yok edip yeni bir halk getirir. 

20 - Ve bu, Allah ic;in hie; de giic; degildir. 

Yepyeni Bir Halk 

Allah Teala k1yamet gunu, bedenleri diriltmeye (yeniden yarat
maya) gii9 yetirici oldugunu ha~er verir ve insanlan yaratmaktan da
ha · buyuk olan gokleri ve yeri yarattlgm1 bildirir. Yuksekligi, geni§ligi 
ve buyukliigu ile bu gokleri, ondaki sabit ve hareketli yildizlan, muh
telif hareketleri, parlak ayetleri (alametleri), bu yeryuzunu ve onda
ki duzliikleri, \!Ukurlan, daglan, 90lleri, sahralan, bO§ arazileri, de
nizleri, agac;lan, bitkileri ve 9e§itleri, faydalan, §ekil ve renkleri muh
telif hayvanlan yaratan 0 degil midir? <<Gormezler mi ki gokleri ve 
yeri yaratan ve onlan yaratmaktan yorulmayan Allah, oliileri de di
riltmeye Kadir'dir. Evet 0, muhakkak her §eye Kadir'dir.)) (Ahkat, 33), 
«insan, kendisini gei_"c;ekten bir nutfeden yarattiglmizi gormedi mi ki; 
§imdi apa\!Ik bir dii§man kesilmektedir. Kendi yaratlli§Im unutarak 
Bize bir misal getirdi. <;urumii§ken kemikleri diriltecek kimdir? dedi. 
De ki: Onlan ilk defa yaratan diriltecektir. 0, her turlu yaratmay1 
hakkiyla bilendir. Yemye§il agac;tan size ate§ ~Ikartan O'dur. Siz on
dan hemen yak1verirsiniz. Gokleri ve yeri yaratmi§ olan, kendileri gi
bisini yaratmaya Kadir olmaz m1? Elbette 0, yaratand1r, Alim'dir. 0'
nun emri bir §eyi murad ettigi zaman, sadece ona «oln demektir. 0 
da oluverir. Her §eyin hukumranligi elinde olan (Allah'I) tesbih ede
riz. Ve siz O'na donduriilursunuz.)) (Yasin, 77-83). 

Allah Teala : «Dilerse sizi yok edip yeni bir halk getirir. Ve bu, 
Allah i9in hie; de muhal olan bir §ey degildir.>> buyurur ki; §ayet O'nun 
emirlerine muhalefet ederseniz sizi gidermesi ve sizin niteliklerinizde 
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olmayan digerlerini getirmesi O'nun ic;n son derece kolaydir. Nitekim 
ba§ka ayetlerde §pyle , buyurur : <cEy insanlar; sizler Aiiah'a muhtaGSl
mz. Allah ise Gani'dir, Hamid'dir. isterse sizi giderir ve· yeni bir yara
tlk getirir. Bu, Allah' a gore giic; degi.ldir.» (Fatlr, 15-17). "Eger O'n
dan yiiz c;evirirseniz, yerinize sizden ba~ka bir kavmi getirir, sonra da · 
onlar sizin benzerleriniz olmazlar.» (Muhammed, 38), uEy iman eden
ler; ic;inizden her kim dininden donerse; Allah'm sevdigi ve onlarm 
da O'nu sevdikleri, mii'minlere kar§I ah;ak gonilllii, kafirlere kar§I zor
lu bir kavim getirir.» (Maide, 54), «'Ey insanlar, 0 di~erse; sizi gotii
riir de yerinize ba§kalanm getirir. Allah buna Kadir'dir.» (Nisa, 133) . 

~·,;. 0 ...,~..,.-~,. /.. / - .. • ""-: ,_ Jo "'('/.f"' ./" \ • /./ 
~\\ ... _.~ ~~''-'~' ·~ .. ~~-=~\J~~..»r·~:; ~ . "' . J.., .. ,.,,i.J.V: 

f ~~ \-;'""" : '< Q:,"";\J; \\"':"' \./ 0)./\)' (:ti:': ~ ~ ~ \ (> ~ r'.:"" :' >.•.J. 
s.·~ .. = ~.d ~~ • ·~4u~ .......... ~c.)~ ... ...,-· .. .. '-',, , • U' 4 .,--

~f,~ .. (3~(."~ ..... \€; ..... , 
~ ~ .. ,~ 'tr.""~ t:. 

21 - insanlann hepsi Allah'm huzuruna toplan1p 
<;lkarlar. Zayiflar hiiy{Udiik taslayanlara : Dogrusu biz, 
size uymu1?tuk. Allah'1n azab1ndan bizi koruyabile·cek mi
siniz? derler. Onlar da : Allah bizi dogru yola eri1?tirseydi 
biz de sizi eri1?tirirdik. ~u halde artlk slZla.nsak da, katlan-
sak da birdir. Bizim i<;in ka~ap s1g1nacak bir yer yoktur, 
derler. 

Allah Teala buyurur ki: iyisi ile, giinahkan ile biitiin yarahklar. 
ac;1k bir arazide Vahid, Kahhar alan Allah ic;in toplamp O'nun huzu
runa c;1karlar. Oras1 oyle bir yerdir ki orada hiv kimseyi gizleyebilecek 
bir §ey yoktur. Tek ve ortag1 olmayan Allah'a ibadetten O'ny.n el<;ile
rine uymaktan biiyiiklenen idarecilerine, efendilerine ve biiyiiklerine 
uyan zay1flar onlara (biiyiikliik taslayanlara) derler ki : Dogrusu biz, 
size uymu§tuk. Bize ne emretmi§Seniz emrinizi tutmU§ ve yapml!?tlk. 
Bize va'dedip umdurdugunuz §ekilde Allah'm azabmdan bizi koruya
bilecek ve onu bizden def'edebilecek misiniz? Biiyiiklenenler onlara 
derler ki :.Allah bizi dogru yola eri§tirseydi biz de sizi eri§tirirdik. Fa
kat Rabb1m1zm sozii bizim hakk1m1zda gerc;ekle§mi§, hak olmu§ bizim 
ve sizin hakinmzda AJlah'm kaderi g~mi§, Allah'm azab sozii kafir-
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lere hak olmu§tur. ~u halde artlk s1zlansak da katlansak da birdir. 
i~inde bulundugunuz durumdan bizim i~in kurtulu§ yoktur. 

A'bdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki: Cehennemliklerin bir 
k1snn digerlerine derler ki : Geliniz; cennetlikler ·cennete aglamalan 
ve Allah'a yalvarmalan ile kaVU§IDU§lardlr. Gelin biz de aglayalnn ve 
Allah'a yalvarahm. Aglarlar ve yalvanrlar. Bunun onlara hi~ bir fay
da vermedigini gordtiklerinde : Gelin derler; cennet halk1, cennete an
cak sab1rla ula§mi§lardir. Gelin biz de sabredelim. Ve oyle bir sabre
derler ki bir benzeri gorillmemi§tir. Bu da onlara bir fayda vermez. 
i§te o· zaman : Artlk s1zlansak da, katlansak da birdir. Bizim i~in ka
~lp s1gmacak bir yer yoktur, derler. 

Ben de derim ki: Bu mtiracaatm, ate§e girmelerinden sonra ce~ 

hennemde oldugu a~lktlr. Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde ~oyle 
buyurur : «Ate§in i9inde birbirleriyle tartl§Irlarken gti9stizler btiyi.ik
ltik taslayanlara derler ki : Dogrusu biz, size uymu§tuk, §imdi ate§in 
bir par~asm1 olsun bizden savabilir misiniz? Btiytikltik taslayanlar : 
Dogrusu hepimiz onun i~indeyiz. ~tiphesiz Allah, kullar arasmda hti
ktim vermi§tir, derler.» (Gafir, 47-48), uBuyurur ki : Sizden once ge9-
mi§ cinn ve insan topluluklanyla girin ate§e. Her timmet girdik9e; 
yolda§ma la'net eder. Nihayet hepsi birbiri ardmdan orqda toplanm
ca, sonrakiler oncekiler i~in derler ki : Rabbimiz, i§te bizi bunlar sap
tlrdL Onun i~in bunlara ate§ten katmerli azab ver. Buyurur ki : He
IJiniz i9in katmerlidir. Ne var ki bilmezsiniz. bncekiler de sonrakilere : 
Sizin bizden bir tisttinltigtintiz yoktur. Oyleyse ne kazand1ysamz kar
§Ihgi olan azabl tadm, dediler.» (A'raf, 38-39), «0 gun ytizleri ate.?,te 
~evrilirken : Ne olurdu ke§ki Allah'a itaat etseydik, peygambere de ita .. 
at etseydik, derler. Ve dediler ki : Rabb1m1z, biz btiytiklerimize ve yo
neticilerimize itaat etmi§tik. Onlar da bizi yoldan saptlrd1lar. RabbJ· 
m1z, onlara azabdan iki kat ver. Ve onlan btiytik bir la'netle la'net
le.>> (Ahzab, 66-68). Onlann mah§erde hasimla§malan ve birbirleriyl/3 
mticadelelerine gelince; Allah Teala §i:iyle buyurur : «Bir gorseydin 
hani zalimler Rablannm huzurunda dikilmi§ler bir klSffil bir klsnnna 
soz atlyordu. Gti~stiz say1lanlar, btiytikltik taslayanlara diyorlard1 ki : 
Siz olmasa~rdm1z biz muhakkak inananlar olurduk. Btiytikltik taslR
yanlar da gti<;stiz say1lanlara dediler ki : Size hidayet geldikten soma 
biz mi sizi ondan ~evirdik? Gti~stiz say1lanlar da btiytikltik taslayanla
ra dediler ki : Hay1r, gece ve gtindtiztin i§iniz hilekarhktL Rani siz, bi
zim Allah'a ktifretmemizi ve O'na e§ler ko§mam1z1 emrediyordunuz. 
Azab1 gordtiklerinde i~leri yand1. Ve ktifretmi§ olanlann boyunlanna 
demir halkalar vurduk. Yapmakta olduklanndan ba§kas1yla cezalan
dmlmazlar.» (Sebe', 31-33). 

Tefsir. C. VIII F . 270 
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22 - i~ olup bitince, ~eytan dedi k~ : Gen;ekten Al
lah, slze s6ziin dogrusunu s6ylemi~ti. Ben de size s6z ver
dim ama sonra cayd1m. Sizi zorlayacak hie; bir giiciim de 
yoktu. Yaln1z ben, sizi c;agird1m, siz de geldiniz. 0 halde 
beni k1namay1n, kendinizi k1nay1n. Artlk ben sizi kurta
ramam, siz de beni kurtaramazs1n1z. Esasen daha once, 
bsni Allah'a ortak ko~man1z1 kabul etmemi~tim. Dogrusu 
zalimlere can yaklCl bir azab vard1r. 

23 - Iman edenler, sa.lih amel i~leyenler altlanndan 
1rmaklar akan cennetlere konulurlar. Rablann1n izni ile 
orada ebediyyen kahrlar. Onlann birbirine saghk temen
nileri de; selam' d1r. 

- Allah Teala kullan arasmda hukiim verip mu'minleri cennetlere 
koyduktan ve katirleri cehennemlere yerle§tirdikten sonra iblis -Al
lah ona la'net eylesin-- kendisine uyanlann iiziintulerine iiziintii, al
danmalarma aldanma ve hasretlerine (ozlemierine) hasret katmak 
ic;in aralannda kalk1p §6yle konu§ur: Gerc;ekten Allah peygamberle
rinin diliyle size sozun dogrusunu soylemi§ti. Onlara tabi olmakla si
ze kurtuiu§u, selameti va'detmi§ti ve bu gerc;ek bir va'd, dogru bir ha ·· 
berdi. Ama ben size soz verdim, sonra sozi.imden cayd1m. Allah Teala 
ba§ka bir ayette §oyle buyurur : <c~eytan onlara va'-dediyor, kuruntu
lara di.i§i.iriiyor. ~eytamn kendilerine va'dettikleri, aldatmaktan ba§
ka bir §ey degildir.» (Nisa, 120). Sizi zorlayacak hie; bir giici.im de yok
tu. Yalmz benim sizi c;ag1rd1g1m §ey hu.::usunda size va'dettigimin dogru
luguna bir huccet ve delilim de yoktu. Yalmz ben, sizi c;agirdim ve mi.i
cerred benim c;ag1rmamla siz de geldiniz. Halbuki peygamberler, size 
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getirdiklerinin dogruluguna delalet eden ger~ek deliller ve huccetleri 
:::izin aleyhinize ikame etmi§lerdi de, siz onlara muhalefet etmi§ ve 
ic;inde bulundugunuz duruma dii§mii§tiiniiz. 0 halde bugun beni kl
namaym. Kendinizi kmaym. Huccetlere muhalefet etmi§ olmamz ve 
benim mucerred batlla c;ag1rmamla bana uymu~ olmamz yiizunden 
gunah sizindir. Artlk ic;inde bulundugunuz durumdan ben sizi kurta
ramam, size bir fayda veremem. Siz de beni ic;inde bulundugum azab
dan kurtarabilecek, bana fayda verebilecek degilsiniz. Esasen daha on
ce beni Allah'a ortak ko§mamzi kabul etmemi§tim. Katade der ki : Esa
sen daha once, beni Allah'a ortak kO§mamz sebebiyle ben kiifre dii§
mii§tiim. ibn Cerir §eytamn §byle demek istedigini sayler : Esasen ben, 
Allah'a ortak olmam1 kabul etmemi§tim. ibn Cerir'in bu sozu tercih 
edilen kavildir. Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde §by~e buyurur : 
«Allah'I 'b1rak1p da k1yamet gunune kadar cevab veremeyecek olana, 
kendilerine yap1lan dualardan habersiz bulunan §eylere tapandan da
ha sap1k kim olabilir? insanlar bir araya getirildikleri zaman bunlar, 
onlara dii§man kesilirler ve onlarm tapmmalanm inkar ederler.n (Ah
kaf, 5-6), «Hayir, onlar (putlar) kendilerinin ibadetlerini inkar ede
cekler ve aleyhlerine di:ineceklerdir.n (Meryem, 82), «Dogrusu haktan 
yiiz c;evirmeleri ve batlla uymalan yiiziinden zalimlere can yak1c1 bir 
azab vardir.n 

Ayetin aki§mdan ac;1kc;a anla§Ildigma gore §eytanm bu konu§m3.
Sl daha once de si:iyledigimiz iizere, onlar ate§e girdikten sonrad1r. Fa · 
kat ibn Ebu Hatim - Hadisin lafz1 onundur- ve ibn Cerir'in Abdur
rahman ibn Ziyad kanallyla ... Ukbe ibn Amir'den, onun da Allah Ra
sulii (s.a.) nden rivayetine gore; o, §i:iyle buyurmu~tur :Allah TeaJa 
ilkleri ve sonlan toplay1p aralannda hiikmedip, hiikmetmeyi bitirdigi 
zaman mii'minler : Rabb1m1z arannzda hiikmetti. Bizim ic;in kim §e
faat edecek? deyip : Adem'e gidelim, · derler. - Allah Rasulii burada 
Nuh'u, ibr~thim'i, Musa'y1 ve isa'y1 zikreder- isa : Size iimmi alan 
peygamberl tavsiye ederim, der de bana gelirler. Allah Teala kendi ka
tma c;1kmama izin verir ve tenim oturdugum yerden i:iyle giizel bir ko
ku yiikselir ki onu hi<; kimse koklamamJ§tlr. Nihayet Rabb1ma van
nm ve beni §efaatc;1 k1lar. Benim ic;in ba§Imm lolmdan iki ayag1mm 
tlrnaklanrta kadar bir nur yaratlr. Sonra katirler ~oyle derler : ina
nanlar, kendilerine §efaat edecek olam buldular. Bize kim §efaat ecte
cek? 0, b'izi saptlrml§ olan iblis'ten ba'§kas1 olamaz. iblis'e vanr ve : 
inananlar kendilerine §efaat edecek olam buldular, sen de kalk bize 
§efaet et. Bizi saptirmi§ olan sendin, derler. Kalkar ve oturdugu yer
den i:iyle pis bir koku yiikselir ki, onu hi~ kimse koklamami§tlr. Son
ra aglamalan biiyur, c;ogallr da i§ olup bitince §eytan : (( Gerc;ekten Al-
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lah, size soziin dogrusunu soylemi§ti. Ben de size .soz .verdim ama son
ra cayd1m. ~izi zorlayacak hi~ bir giiciim de yoktu~ Yalmz ben, sizi ~a
gudlm, siz, de geldiniz. 0 halde beni kmamaym, kendinizi kmaym.» 
der. Hadisin ibn Ebu Hatim tarafmdan yap1lan rivayetinin akl§l bu
dur. Hadisi ibn Mtibarek de Ru§deyn ibn Sa'd kanallyla ... Ukbe'den 
merfU' olarak rivayet etmi§tir. Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi -Al
lah ona rahmet eylesin- der ki : Cehennemlikler : ((Artlk s1zlansak 
da, katlansak da birdir. Bizim i~in ka~1p s1gmacak bir yer yoktuc1) 
dediklerinde, iblis onlara : ((Ger~ekten Allah, size sozun dogrusunu 
soylemi§ti. .. )) der. Onun soziinii i§ittiklerinde; kendi kendilerine Ofke
lenir, k1zarlar da onlara §oyle nida edilir: ((Allah'm gazab1, sizin bir
birinize olin Ofkenizden daha biiyiiktiir. <;iinkii siz imana davet olunu
yordunuz da kiifrediyorsunuz.)) (Gafir, 10) . 

Amir e§-f;;a'bi der ki : insanlarm huzurunda k1yamet giinti iki ko
nu§macl kalkacaktlr. Allah Teala Meryem Oglu isa'ya §Oyle buyurur: 
((Ey Meryem Oglu isa; sen mi insanlara: Beni ve annemi Allah'tan 
ba§ka ikl ilah edinin, dedin? ... Allah buyurdu ki : Bu; dogru soyleyenle
rin dogruluklarmm fayda verdigi giindiir ... l) (Maide, 116, 119). iblis 
~Allah ona la'net eylesin- kalkar ve §Oyle der: 11Sizi zorlayacak hi~ 
bir giiciim yoktu. Yalmz ben, sizi ~ag1rd1m, siz de geldiniz .. _)) 

Allah Teala mutsuzlarm sonlanm, varacaklan rusvayl1k ve azaln, 
konu§macllanmn iblis oldugunu zikrettikten sonra mutlulann duru
munu zikreder. Onlar; k1yamet giinti altlanndan 1rmaklar akan cen
netlere gireceklerdir. Irmaklar orada, onlar nerede yiiriirlerse ve ne
reye giderlerse oralarda akacakt1r. ((Rablanmn izni ile orada ebediyyen 
kallrlar.n Oradan ~evrilmezler ve orada sona ermezler, sonlan yoktur. 
((Onlarm birbirlerine sagllk temennileri de selamd1r.n Allah Teala ba§
ka ayetlerde §6yle buyurur: ((Oraya vanp da kap1lan aplmca bek9i
leri onlara dediler ki : Selam olsun size, ho§ geldiniz ... n {Ziimer, 73), 
((Melekler her kap1dan yanlarma gelir. Sabrettiginiz i~in selam size ... 
derler.n (Ra'd, 23-24), ((Ve orada sagllk ve selamla kar§llamrlar.n (Fur
kan, 75), ((Oradaki dualan : Miinezzehsin Allah'1m; dirlik temennile
ri : Selam sizedir. Dualanmn sonu ise : Hamd alemlerin Rabb1 clan 
Allah'a mahsustur.)) {Yunus, 10) . 

i ZAHI 

Bu ayette iki mes'ele vard1r : 
Birinci Mes'ele : Mu'tezile bu ayetin birka~ §eye delalet ettigini 

soylemektedir : 
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1) Eger kiifiir ve giinahlar Allah'tan olsayd1, §eytanm §Oyle de
mesi gerekirdi : 0 halde ne beni, ne de kendinizi yermeyin. Zira Allah, 
size kiifrii takdir etmi§ ve sizi buna mecbur kllmi§tlr. 

2) ISU ayetin zahiri manas1, Ha§Viyye ve avamm '§eytarun iddia 
ettigi gibi insaru ctarplp a'zasma zarar veremeyecegine, ki§inin akhru 
alamayacagma delalet eder. 

3) 'Bu ayet, insarun bir ba§kasmm yaptlgl fiillerden dolaJI yeri
lip cezalandmlamayacagma delalet etmektedir. Binaenaleyh babalan
run kiifriinden dolayl kafirlerin ~ocuklanrun, cezaya garptmlamaya
cagl anla§Ilrni§ oluyor. 

Bazllan bu ·gorii§lere §eytamn sozii ile amel edilemeyecegini ileri 
siirerek cevab vermektedirler. 

ilk fikrin sahibleri ise buna §6yle kar§Ihk vermi§lerdir : Eger §ey
tan'm bu sozii bat1l olsayd1, Allah onun batll oldugunu ag1klard1. Ke
za o giin, bu bat1l sozii soylemenin hig bir yaran yoktur. Goriilmliyor 
mu ki, §eytarun soyledigi ((Allah size gergek olam va'detti, ben de si-. 
ze va'dettim, ama, yalanc1 ~1ktlm ... » ciimlesi dogrudur. <cZaten benim· 
size kar§l bir giiciim yoktun soziiniin dogru oldugu ise, Cenab-1 Allah'
m bir ba§ka ayette ((~iiphesiz senin benim kullanma kar§l 'bir gi.iciin 
yoktur. Sap1klardan sana uyanlar miistesnax> kavliyle sabittir. 

ikinci · Mes'ele : Bu a yet, asll §eytamn nefis oldugunu gostermek
tedir. <;iinkii, §eytan'm vesvese vermekten ba§ka bir §ey yapmad1gm1 
soylemi§tir. Zira istek, k1zma, kuruntu, tasarlama sebebi ile meydana 
gelen meyil olmasa, §eytamn vesvesesinin hi~ bir etkisi olmazd1. Bu 
da gosteriyor ki; as1l §eytan nefistir. 

Vesvesenin ash nedir, bize a91klar miSimz? denebilir. 
Biz de cevab olarak deriz ki : insanm i§lemi§ oldugu her fiil tabii 

ve zorunlu bir bagla birbirine bagh olarak sirasiyla dart §eyin mey
dana 'gelmesiyle olur. Bunun ag1klamas1 '§6yledir : Uzuvlan aslen sag
lam olan bir insan herhangi bir i§i yapma, yapmama, meyletme ve vaz 
gegme durumuyla kar§I kar§Iyadir. Bir ihsamn kalbinde bir i§i yap
rna veya yapmamaya yonelme olmadl~ siirece insan i§i yapamaz. Bu 
yonelme, kesin irade ve kasdetme demektir. Sonra bu kesin irade, in
sanda o fiilin fayda veya zarara sebep olduguna dair bir bilgi, inanma 
veya bir zan olmad1g1 siirece olU§maz. insanda bu inang olmad1g1 sii
rece bir i§i yapma veya yapmamaya yonelme de olmaz. Hulasa, insan, 
bir §eyi hissettigi zaman §UUru onun kendisi i~in ya uygun, ya uygun
suz ve ne uygun ne de uygunsuz olduguna hiikmeder. Eger §Uuru 
onuri insan igin uy.gun olduguna hiikmederse; o i§i yapmaya dogru 
kesin yonelme meydana gelir. Eger. uygunsuz olduguna hiikmederse; 
yapmamaya kesin yonelme olur. ~ay,et ne bu, ne oteki, ne buna ne de · 
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z1ddma yonelme olmaz.sa · insan, oldugu gibi kallr. Bu kesin yonelme 
oldugu zaman, bu yonelme ile beraber bulunan gii~ fiili yapmaya se
'bep olur. 

Yukandaki durumu bildiginize gore, biz diyoruz ki: Yonelme ve 
giiciin birle§mesinden fiilin meydana gelmesi zorunludur ve §eytamn 
bunda bir rolii yoktur. iyi veya kotii oldugunu dii§iinmekten dolay1 
yonelmenin meydana gelmesi de zorunludur, §eytanm bunda da hir 
rolii yoktur. Keza onun iyi veya kotii olmasmda da §eytamn bir pay1 
yoktur. §eytanm bu noktalardan hi<; birinde bir pay1 bulunmadigmi 
ve yalmzca bir hatlrlatma yaptlgma gore -mesela bir insana bir ka
dmm hayalini, yiiziinii hatlrlatrnak gibi- onun bu konuda hie bir 
giicii yok dernektir. Ayette ((Zaten benlm size kar§I bir giiciim yoktu. 
Ben sadece sizi (inkara) 9ag1rd1rn, siz de benim davetirne hernen kO§
tunuz. 0 halde beni yerrneyin, kendinizi yerin.» yani bana ait olan, 
miicerred bir davettlr. Diger i§lernler ise, bana ait degildlr. Onlarda 
benirn hi9 bir pay1rn yoktur dernesi, tarnarnen bu gorii§ii dogrulamak
tadir. Ancak burada ikl sual kalrm§ bulunuyor. 

Birinci sual : ~eytamn insamn i9ine girebilrnesi, ona vesvese ver
rnesi ak1lla nas1l bagda§tlnlabilir? 

Cevab : Ulernamn rnelekler ve §eytan hakkmda iki gorii§ii vard1r : 
Birinci gorii§ : Allah'm d1§mda kalan varllklar akli taksirne gore 

U~ k1srna aynllrlar: Ye·r tutan, yer tutan blr nesneds bulunan, ne 
yer tuta.n ve ne de yer tutan bir nesnede bulunan. Bu ii\!iincii k1smm 
yanh§ olduguna dair herhangi 'bir delil bulunrnad1g1 gibi, bunun dog
ru olduguna hiikrnetrnek i\,!in pek ~ok delil bulunmaktad1r. I§te bu· ki-. 
Slrn varhklara ((ruhlarn denmektedir. Bu ruhlar terniz, kudsi ruhani
yet alerninden gelrni§ mukaddes varhk iseler bunlar rneleklerdir. Eger 
kotii, §erlere \!ai?;lran, cesedler alerninden ve karanhklardan gelmi§ var
hk iseler bunlar da §eytanlardir. 

Bunlan bildikten sonra diyoruz ki : Bu takdire gore ~eytan, insan 
bedenlne girrne ihtiyacmda olan bir cisirn degil, kotiiliikle yogurulmu§ 
kotii i§ yapan ruhani bir cevherdir. insan nefsi ·de boyledir. 0 halde 
bu ruhlardan insan nefsine birtak1m vesvese ve kotiiliiklerin atilma
Sl aklen imkans1z degildir. Baz1 ilim erbab1 bu konuda ikinci bir ihti
rnal daha zikretmi§lerdir. ~oyle ki : Be§erin ruhlan, rnuhtelif tiirde 
klSlm kls1md1r. Her bir k1s1rn da, semavi ruhlardan belli bir ruhun 
idaresindedir. Mesela bir grup insan ruhu giizel huylu, iyi i§ yapan, 
sevin9, rniijde ve kolayhkla nitelenrni§ olur. i§te bu ruhlar, semavi 
ruhla;dan belli bir ruha baghd1rlar. Ba§ka bir grup be§er ruhu ise 
hiddet, gii~liiliik, kabahk, hie; bir §eye · ald1rrnarna vas1flan ile nite
lenrni§ olur. Bunlar da semavi ruhlardan rnuayyen bir ba§ka ruha bag-
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i1 olurlar. Sanki bu insan ruhlan, o semavi ruhlarm c;ocuklan, onlann 
neticeleri, dallan -gibidir. 0 semavi ruh, bu insan ruhunun yararll ~ey

lere yonlendirilmesi i§ini yiiriitiir, uyku ve uyamkhk halinde ona il·· 
ham verir. Eskiler; bu ruha, yaratlh§l tam semavi ruh adm1 verirler
di. ~iiphesiz as1l ve kaynak olan bu semavi ruhun birc;ok §Ube ve ne
ticeleri vard1r. Bunlar tiimiiyle bu insamn ruhu cinsinden olurlar. 
Bunfar 'birbirlerine benzedikleri ic;in kendilerine elveri§li ve tabiatla
rma uygun i§lerde birbirlerine yard1m ederler. Eger bu ruhlar hay1rh, 
temiz ve iyi iseler melek adm1 ahrlar. Onlann yard1mlanna da ilharn 
denir. ~ayet §erii, kotii, c;irkin amelli iseler §eytan ad1m allrlar. Yar
dimlarma da vesvese denir. Keza baz1 ilim erbab1 bir iic;iincii ihtimal 
daha zikretmektedirler. Buna gore : insan ruhu bedenden aynld1g1, 
bedende bulundugu siirece edindigi o niteliklerle kuvvet bulur, olgurl
la§Ir. Sonra bu ruhun aynldlgl bedene bem!ler bir ba§ka bedende bu 
rftha benzer bir rfth ortaya 91ktlg1 zaman, aynlan 0 rfthla bU yeni be
den arasmdaki benzerlikten dolay1 bir nevi ilgi meydana gelir. Bu 
bedene Slkl ilgisi clan 0 aynlan rfth, buna ili§ik olan yeni rftha ara
larmdaki benzerlik sebebiyle her konuda yard1mc1 olur. i§te eger bu 
yard1m; hay1r ve iyi konularda ise ilham, kotiiliik konulannda olursa 
ves~ese adm1 allr. Biitiin bu gorii§ler cisim olmayan ve mekan kapla
mayan temiz cevherlerin varhgm1 kabul etmekten dogan muhtemel 
gorii§lerdir. Temiz ve kotii ruhlarm varhgm1 kabul etmek, eski filo
zoflarca me§hftr gorii§tiir. Dolayisiyla §eriatlmizm sahibinin bu ko
nudaki isbatlm red etmemelidirler. 

ikinci gorii'§ : Melek ve §eytamn mutlaka bir bedeni olmas1 gerek
tigi gorii§iidiir ki; buna gore onlann kesif bedenler olamayacag1, aksi
ne Iatif cisimler olup Allah tarafmdan yumu§akhgma ragmen aynl
ma, parc;alanma ve bozulmaya elveri§li olmayacak §ekilde yaratlldigl 
tarzmdad1r. Yumu§ak cisimlerin, kat! cisimlerin ic;ine niifuz etmesi 
muhal degildir. Goriilmiiyor mu ki, insan ruhu yumu§ak bir cisim.dir 
ve bedenin ic;ine girmektedir. Bu ma'kul olduguna gore; birtakun yu
mu§ak cisimlerin bu bedene girmesi de o derece ma'kuldiir. Nitek lm, 
ate§in cirmi de, komiiriin cirmine sirayet etmekte, giilsuyu giiliin 
yapraklarma, susam yag1 da susamm cismine sirayet edip akmaktadlr. 
Gi:iriiliiyor ki, cin ve §eytanlarm varhgrm kabul etmeyi ak1l imkans1z 
bulmamakta, herhangi bir delil c;iiriitmemektedir. Bunlarm yoklugun
da 1srar etmek ise, ancak bilgisizlik ve ak1l eksikliginden kaynaklan
maktadlr. Her haliikarda cinlerin varllg1 kabul edilmesi gerektigine 
g6re; dogru ve ·· evla olan; melekler nurdan, §eytanlar ise duman ve 
alevden yaratilmi§lardlr, demektir. Niteklm · Yiice Allah · «Cinleri de 
daha once alevli ate§ten yaratt1k)) 'buyurmaktad1r. Bu gorii§, eski fi·· 
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lozoflarca me§hur bir goru~tur. Binaenaleyh ak1lll bir insamn pey
gamberimiz bunu wyleyince onu yad1rgamas1 uygun dti§mez. 

ikinci sual : ~eytan ni~in; «beni yermeyin, kendi kendinizi ye
rin» demi§tir? Oysa kendisi de o kbtu vesveseye yoneldigi i~in yeril
mi§tir: 

Cevab: Bunun manas1; yapt1gm1z i§ten dolay1 beni yermeyiniz, 
kendinizi yeriniz. Qiinkii siz, Allah'm size vermi§ oldugu hidayetten 
dondiiniiz. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XIX, 111-114). 

----- oOo ---

24 - Gormez m1s1n Allah nasll bir misal verdi. Ho~ 
bir soz; koku saglam, dallan gage dogru olan ho~ bir aga
ca benzer. 

25 - Ki, Rabb1n1n izniyle her zaman yemi~ini verir. 
insanlar ibret als1n diye Allah onlara misal veriyor. 

26 - <;irkin bir soz; yerden kopanlm1~, koku olma.
yan kotu bir agaca benzer. 

Ho~ Bir Soziin MisiHi 

ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu T'alha der . ki : Ho§ bir si::iz; 
Allah'tan ba§ka ilah olmad1gma §ehadet etmektir, ho§ bir aga<;; mii'
mindir. Kbkii saglamd1r. Allah'tan ba§ka ilah · yoktur S()zu mii'minin 
kalbindedir. Dallan gage dogrudur. Mii'minin ameli gage yiikseltilir. 
Dahhak, Said ibn Ciibeyr, ikrime, Katade ve bir <;oklarmm si::iyled·i-: 
gine gore; bu, mii'min ile onun ho§ sbzii ve sAlih amelinden ibarettir. 
Muhakkak ki .mu'min, hurma agac1 gibidir. Her an ve vakit, sabah ve 
ak§am onun i<;in salih amel yiikseltilmekte devam eder. SU.ddi'nin 
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Miirre'den, anun da ibn Mes'ud'dan rivayetine gore; o, hurmad1r. ~u·
be'nin Muaviye ibn Kurre'den, anun Enes'ten rivayetine gore; a, hur
madir. Hammad ibn Seleme'nin ~uayb ibn Habbab'dan, onun da Enes'
ten rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) ne heniiz kapanlnn§ bir ta
bak taze hurma getirilmi§ti de §6yle buyurdu : Ha§ bir soz; hO§ bJr 
agaca benzer. Ve a hurmad1r. Hadis, bu ve ba§ka §ekilleri ile Enes'ten 
mevkuf alarak rivayet edilmi§, Mesruk, Miicahid, ikrime, Said ibn 
CU:beyr, Dahhak, Katade ve ba§kalan da bu §ekllde belirtrni§lerdir. 
Buhari'nin Ubeyd ibn ismail kanahyla ... ibn Omer'd3n rivayetinde a, 
§6yle anlatlyar : Biz, Allah Rasulii (s.a.) niin yamnda idik. Her za
man meyva veren ve yapraklanm dokmeyen, miisliiman ki§iye ben
zeyen agac1 bana haber veriniz, buyurdu. ibn Orner der ki: i~imden 
onun hurma aldugunu dii·§iindiim. Baktlm ki Ebubekir ve Qmer ko
nu§muyorlar, kanu§mami ha§ gormedim. Onlar bir §ey soylemeyince 
Allah 'Rasulii (s.a.) : 0, hurmad1r, buyurdu. Kalktigumz zaman 
Omer'e: Ey babacigim, Allah'a yemin alsun ki i~imden anun hurma 
aldugunu gec;irmi§tim, dedim de seni konu§maktan ahkoyan nedir? 
diye sordu. Sizin kanu§madigmizl gbrdiitn de konu§mann veya bir §ey 
soylememi hO§ -gormedim, dedim. Orner : Onu soylemi§ alman benim 
i~in §Undan ve §Undan daha sevimlidir, dedi. imam Ahmed der ki : . 
Bize Siifyan'm ibn Ebu Necih'den, onun da Miicahid'den rivayetinde 
a, §Oyle demi§tir : Medine'ye giderken ibn Omer'e arkada§hk ettim. 
Onun' ·Allah Rasulii (s.a.) nden §U bir tek hadisten b~kasm1 rivayet 
ettigini i§itmedim: Dedi ki : Biz Allah Ra:slilu (s.a.) niin yamndayd1k. 
Ona hurma (veya hurma · gobegi) getirilmi§ti. Ag~lardan miisliiman 
ki§inin benzeri alan aga~ nedir? buyurdu. Ben : 0, hurmad1r, demek 
istedirn, baktim ve gordiim ki kav'min en kii~iigii benim, sustum. Al
lah Rasulii (s.a.) : 0 hurmad1r, buyurdu. Hadisi Buhari ve MUslim 
tahric etmi§lerdir. Malik ve Abdiilaziz'in A'bdullah ibn . Dinar'dan, 
onun da ibn Omer'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) bir giin 
ashabma: Aga~lardan oyle bir aga;c; var ki yapraklanm dokmez, mii'
minin benze:ddir, buyurmu§tU. 'insanlarm i~inden, anun ~61 agac:;lan 
aldugu gec;ti. Benim kalbime ise anun hurma oldugu dii§iincesi gel
di, (soylemeye) utand1m. Nihayet Allah Rasulii: 0, hurmadir, buyur- " 
du. Hadisi yine Buhari ve Miislim tahric etmi§lerdir. 

ibn E'bu Hatim der ki: Bize ba:bamm ... K~tade'den rivayetine go
re bir adam : Ey Allah'm el~isi, mal miilk sahipleri ecirleri (sevabla
n) ald1 gotiirdiiler, demi§ti. Allah Raslllii §6yle buyurdu : Diinya ma
lma yonelse, baz1smi baz1s1 iizerine y1gsa ne dersin goge ula§abilir mi? 
Sana kokii yerde, dallan gbkte alan bir ameli haber vermeyeyim mi? 
Adam : 0 nedir ey · Allah'm elc;isi? diye sordu da §oyle buyurdu : 
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( 4ili..L..J-I J 4»1 .Jl~ ..... J .,r.S'"I 4i!IJ 4»1 ~I .JI~ ) Her namazm arkasmdan on 
kere Allah'tan ba~ka ilah yoktur, Allah en biiyiiktiir, Allah'1 tesbih 
ederim, hamd Allah'a mahsustur, de. i~te bunun kokii yerde, dallan 
goktedir. ibn Abbas'tan rivayete gore, ccH~ bir aga~n; cennette bir 
aga<;tlr. 

Allah Teala: ccHer zaman yemi~ini verir.n buyurur ki meyve ver·· 
mesinin sabah ve ak~am; her ay; her iki ayda bir; her altl ayda bir: 
her yedi ayrla bir; her sene oldugu soylenmi~tir. Ayetin ak1~mdan a<;Ik
~a anla~1lan odur ki; mii'minin benzeri, bir agacm misali gibidir. Ya
zm veya k1~m, gece veya giindiiz her vakit onda meyva .bulunur. Mii'
min de ooyledir; geceleyin, giindiiz her vakit ve her anda onun i<;in 
sallh amel (gage, Allah'a) yiikseltilir. e<Ki, Rabbmm izniyle her zaman 
(miikemmel, giizel, <;ok ve ho~) yemi~ini verir. insanlar ibret alsm di
ye Allah onlara misal veriyor.» 

Allah Teala : <;irkin bir soz; kotii bir agaca benzer, buyurur kl; 
bu, katirin kiifriiniin benzeridir. Onun ash ve se'batl yoktur. 0, Ebu
cehil karpuzuna benzetilmi~tir. §u'be'nin Muaviye ibn Kurre'den, onun 
da Enes ibn Malik'den rivayetine gore; o, Ebucehil karpuzudur. Haf1z 
Ebu Bekr el-Bezzar'm Yahya ibn Muhammed ibn Seken kanallyla .. . 

· Enes'den rivayetine gore -Oyle samyorum ki Enes, hadisi merfu' 
olarak rivayet etmi~tir- ~oyle der : Ho§ bir soz; ho§ bir agaca ben
zer. 0, hurmad1r. <;irkin bir .sOz; ~otii bir agaca benzer. Bu da Ebuce
hil karpuzudur. Sonra Ebu Bekr el-Bezzar hadisi Muhammed ibn Mu
senna kanahyla ... Enes'den mevklif olarak rivayet etmi§tir. ibn Ebu 
Hatim'in babas1 kanahyla ... Enes i'bn Malik'den rivayetinde Hz. Pey
gamber (s.a.) : <;irkin bir soz, kOtii bir agaca benzer. 0, Ebucehil kar
puzudur, buyurmu~. Bunu Ebu'l-Aliye'ye haber verdim de : Biz de bOy
Ieee i~itirdik, dedi. Hadisi ibn Cerir de Hammad Ibn Seleme kanahy
la rivayet etmi~tir. Ebu Ya'la ise Miisned'inde bundan daha geni§ bir 
§ekilde rivayet eder ·ve der ki : Bize Gassan'm ... Enes'den rivayetine 
gore, •Allah Rasulii (s.a.) ne i<;inde yeni kopanlrnl§ hurma bulunan 
bir tabak getirilrni§ti : Ho§ bir soz; kokii saglam, dallan gage dogru 
olan, Habbmm izniyle her zaman meyve veren ho§ bir agaca benzer. 
0, hurmadir. <;irkin bir soz; yerden kopanlmi~, kokii olmayan kotti 
bir agaca benzer. Bu da Ebucehil karpuzudur, buyurdu. §uayb der ki: 
Bunu Ebu'I-Aliye'ye haber verdim de o : Biz de bOylece i§itirdik, dedi. 

Allah Teala : ccYerden kopanlmi§, kokii olmayan kotii bir agaca 
benzer.n buyurur ki, onun kokii ve sebat1 yoktur. i§te kiifiir de ooyle
dir; onun ne kokii, ne de dallan vard1r. Katir i<;in hie; bir arne! (Al
lah'a) yiikseltilmez ve ondan hi<; bir §ey kabul olunmaz. 
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27 - Allah inananlan, dunya hayatinda ve ahirette 
saglam bir soz uzerinde tutar. Zalimleri de saptlnr. Allah 
diledigini yapar. 

Allah inananlan Sebat Ettirir 

Buhari'nin Ebu'l-Velid kanallyla ... Bera ibn Azib (r.a.) den riva
yetine gore; Allah Raslllii (s.a.) §Oyle buyurmu~tur : Miisliimana ka
birde soruldugu zaman Allah'tan ba§ka ilah olmad1gma ve Muham
med'in Allah'm elc;:isi olduguna §ehadet eder, i§te «Allah inananlan, 
diinya hayatmda ve ahirette saglam bir soz iizerinde tutar.)) ayeti bu
dur. Hadisi Miislim ile diger hadis alimleri de ~u'be kanallyla rivayet 
etmi§lerdir. 

imam Ahmed'in Ebu Muaviye kanallyla ... Bera ibn Azib'den ri
vayetinde o, §Oyle anlatlr : Allah Rasulii (s.a.) ile birlikte Ansar'dan 
birinin cenazesine gitmi§tik. Kabre vard1k, heniiz kabir yapilmamJ§
tl. Allah Rasulii (s.a.) oturdu, biz de c;:evresinde oturduk. Sanki ba§
lanmizm iizerinde ku§lar vard1. Allah Rasulii (s.a.) niin elinde bir 
degnek vard1 ve onunla yere vuruyordu. Ba§ml kaldn d1 ve iki veya tic;: 
kere : Kabir azabmdan Allah'a S1gm1mz: buyurup §tiyle devam etti: 
Muhakkak ki inanan kul, diinyadan aynllp ahirete yoneldigi · zaman, 
ona gokten beyaz yiizlii, yiizleri sanki giine§ gibi olan melekler iner. 
Yanlarmda cermet kefenlerinden bir kefen, cennet kokulanndan bir 
koku vard1r. Nihayet g5z ula~al:Jllecek bir yerin3 otururlar. Sonra oliim 
melegi gelir ve onun ba~ucuna oturur. Ey ho§ nefis (ruh) Allah'm 
bag1~Iamasma ve ho§nudluguna c;:1k, der. Ruh, su kabmm agz1ndan 
damlamn aktlg1 gibi akarak <;1kar. Olfun melegi onu allr. Onu ald1g1 
zaman elinde goz ac;:1p kapayacak kadar dahi b1rakmay1p hemen allrlar 
ve o kefenin ic;:ine koyup kokularlar. Ondan yeryiiziinde bulunabilecek 
misk kokusunun en hO§U gibi bir koku <;1kar. Onu yiikseltirler. Ug
radiklan her melek grubu: Bu tertemiz ruh kimdir? derler. Onu ahp 

_gotiiren melekler onun diinyada iken isimlendirilmekte oldugu isim
lerinin en giizeli ile falan oglu faland1r, derler. Nihayet diinya sema
sma onu ula§tlnrlar, onun ic;:in a'r,;Ilmasmi i.sterler ve ona ar,;1hr. Her 
semadan o semanm mukarrabun melekleri, · onu bir sonraki semaya 



4316 iBN KESiR (Ciiz : 13 ; Sure : 14 
i------------------------------------------------
gegirirler. Nihayet yedinci goge ula§tlklannda Allah Teala : Kulumun 
kitabm1 'illiyin'de yazm, onu yere geri gevirin. Muhakkak Ben onla
n ondan yarattlm, ona dondiirecegim ve diger bir sefer oradan ~lka
racaglm, buyurur. Ruhu cesedine iade edilir. Ona iki melek gelir, onu 
oturtur ve ona : Rabbm kimdir, derler. Rabb1m AIJah'tlr, der. Ona : 
Diniri nedir? derler. Dinim isl'am'd1r, der. Ona : Sizin iginizde gonderi
len §U adam da kim? derler. 0, Allah'm elgisidir, der. Ona : Senin bil
gin nedir? derler. Allah'm kitabmi okudum, cna iman ettim ve dog·· 
rulad1m, der. Gokten bir miinadi nida eder ve der ki: Muhakkak ku
lum dogru soyledi. (Onun kabrini) cennetten do§eyin, onu cennetten 
giydirin ve onun igin cennete bir kap1 ac;m. Ona cennetin ho§ esen 
riizgllnmn serinligi ve ho§lugu gelir. Onun igin kabri goziiniin uza
nabilecegi kadar geni§letilir. Giizel yiizlii, giizel elbiseli, ho§ kokulu 
birisi ona gelir ve : Seni sevindiren §eyle miijdelerim. Bu, va'dolun
mU§ oldugun giindiir, der. Ona : Sen kimsin? Yiiziin oyle bir yiiz ki 
hapr getiriy(Jr, der. 0 ki§i : Ben senin salih amelinim, der de kul : 
Ey Rabb1m k1yameti kopar, ey Rabb1m k1yameti kopar ki aileme ve 
mahma doneyim, der. 

Kafir kul diinyadan aynllp ahirete yoneldigi zaman, . gokten ona 
siyah yiizlii melekler iner. Yanlarmda palaslar, ( gullar) vard1r. Gozii
niin Ula§abilecegi bir yere otururlar. Sonra oliim melegi gelir ve ba§u
cuna oturur. Ey pis nefis, Allah'tan bir Ofke ve k1zgmllga g1k, der. Ru
hu cesedinde dag1llr da oliim melegi 1slanm1§ yiinden §i§in gikanldi
~ gibi onu g1kanr, allr. Oliim melegi ruhunu gikard1g1 zaman melek
ler, onun elinde goz ag1p kapayacak kadar buakmaz .hemen onu bn 
c;ula sararlar. Ondan yeryiiziinde bulunabilecek bir cife kokusunun en 
kokmu§u gibi bir koku g1kar. Onu allp yiikseltirler. Meleklerden bir 
gtuba ugramazlar ki onlar : Bu pis ruh da kim? demesinler. Onlar, 
diinyada iken isimlendirilmekte oldugu isimlerin en girkini ile falan 
oglu faland1r, derler. Nihayet onu diinya semasma ula§tlnr ve onun 
ii;in a·c;Ilr_nasmi isterler .. Diinya semas1 ona ag1lmaz. Sonra Allah Ra
sulii (s.a.) , «Onlara gogiin kap1lan ag1lmaz ve onlar, deve igne del.i
ginden geginceye kadar cennete de giremezler.» • (A'raf, 40) ayetini 
okudu.- Allah Teala : Onun kitabm1 yedi kat yerin altmda en alt yer
de yazm, buyurur ve onun ruhu atlllr. Daha sonra Allah Rasulii (s,a.), 
«Kim Allah'a ortak ko§arsa; g6kten dii§iip de ku§lann kaptlg1 veya 
riizgarm bir. uguruma att1g1 §eye benzer.» (Haec, 31) ayetini tilavet 
buyurdu. · 

«Ruhu ces~dine iade edilir ve iki melek gelip onu oturturlar, 
ana : Rabbm kim? derler. 0 : Ha, ha, bilmiyorum, der. Ona: Dinin ne
dir? derler. 0: Ha, ha, bilmiyorum, der. Ona : Sizin iginizde gonderi-

ibrahl 

len ~ 

nadi 
cehe: 
g1 VE 

gemi 
on a 
niin 
kotii 
kafir 
A'mE 
vaye 

riva) 
mi§ 
s1m 
mele 
mele 
terle 
saga 
yet < 

ki tc 
rur l 

yar. 
ve ce 

ra'da 
rette 
Bu, l 

da A 
man 
berir: 
All at 
dull a 
iizeri 

de d1 
yetin 
nulu] 
o, n~ 

a dan 



ibn1him, 27) HADISLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSiRi 4317 

len §U adam kim? derler. 0: Ha, ha, bilmiyorum, der. GOkten bir mil
nadi: Muhakkak o yalan soyledi, ona cehennemden 'bir yatak db§eyin, 
cehennemden ona bir kap1 ac;m, diye c;agmr. Ona cehennemin sicakll
gi ve k1zgm yeli gelir, kabri onun uzerine darallr ve nihayet kaburga 
gemikleri dag1llp sa<;Illr. Qirkin yilzlil, <;irkin elbiSeli pis kokulu birisl 
ona gelir ve : Seni iizen §eyi miijdelerim. Sana va'dolunmw~ olan gii
niin i§te budur, der. Katir ki'§i : Sen kimsin? Yiiziin i:iyle bir yi.l.z ki 
kotiiliik getiriyor, der. Gelen ki§i : Ben senin c;irkin amelinim, der de, 
kafir ki§i: Ey Rabb1m k1yameti koparma, der. Hadisi Ebu Davud, 
A'me§ kanallyla; Nesei ve ibn Mace de Minhal ibn Amr kanahyla ri
vayet etmi§lerdir. 

imam Ahmed'in Abdiirrezzak kanahyla ... Bera ibn Azib (r.a.) den 
rivayetinde o :Allah Rasulii (s.a.) ile birlikte bir cenazeye gittik . .. de
mi§ ve yukardaki hadisin benzerini zikretmi§tir. Bu rivayette §U kl
Slm da vard1r: Ruhu <;1ktlg1 zaman gi:ikle yer arasmda ve gokteki her 
melek ona dua eder, gi:igiin kap1lan ac;1llr her kapmm ahalisi (olan 
melekler) o ki§inin ruhunun taraflannca Allah'a yiikseltilmesini iS·· 

terler. Hadisin sonunda ise §U fazlahk vard1r: 0 (katir) ki§i i<;in kor, 
sag1r, dilsiz birisi yaratlllr. Elinde bir ,balyoz (tokmak) vard1r ki §a
yet onu bir daga vurmu§ olsa dag toprak olurdu. Ona oyle bir vurur 
ki toprak olur. Allah Teala onu, eski haline iade eder ve o tekrar vu
rur da i:iyle bir bagmr ki, insan ve cinler haric; her §ey bagm~m1 du
yar. Bera der ki : Soma onun ic;in ate§e (cehenneme) bir kap1 ag1llr 
ve cehennem yataklanndan bir yatak yap1llr. 

Siifyan es-Sevri'nin babasmdan, onun Hayseme'den, onun da Be
ra'dan rivayetine gore; o, ((Allah inananlan, diinya hayatmda ve ahi
rette saglam bir soz iizerinde tutar.» ayeti hakkmda §6yle demi§tir : 
Bu, kabir azab1d1r. 

Mes'udi'nin Abdullah ibn Muhank'tan, onun babasmdan, onun 
da Abdullah'tan rivayetine gore; o, §byle demi§tir : Mii'min oldiigii za
man kabrinde oturtulur ve ona: Rabbm kimdir, dinin nedir, peygam
berin kimdir? denilir. Allah Teala onu sebat iizere k1lar da : Rabb1m 
Allah, dinim islam, peygamberim Muhammed (s.a.) dir, der. Ve Ab
dullah, uAllah inananlan, diinya hayatmda ve ahirette saglam bir soz 
iizerinde tutar.)) ayetini okumU§tUr. 

imam Abd ibn Humeyd - Allah ona rahmet eylesin- Miisned'in
de der ki : Bize Yunus ibn Muhammed'in. .. Enes ibn Malik' den riva
yetine gore, Allah Rasulii (s.a.) §byle buyurmu§tur : Kul kabrine ko
nulup ailesi ve yakmlan yanmdan aynllp gittikleri zaman muhakkak 
o, na'linlerinin sesini i§itir. Ona iki melek gelir, oturtur ve ona : Bu 
adam hakkmda ne demekteydin? diye sorarlar. Mii'min : Onun Al-
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l~h'm kulu ve elc;isi olduguna §ehadet ederim, der. Ona : Cehenn:em
deki yerine bak; Allah Teala seriin oturacak yerini cennetle degi§tir
mi§tir, denilir. Hz. Peygamber (s.a.) :Her ikisini birden gorur buyur
mu§tur. Katade der ki : Bize anlatlld1gma gore; kabri onun i~in yet
mi§ kula~ geni§letilir, ve k1yamete kadar ye§illikle doldurulur. Ha.disi 
Muslim de Abd ibn Humeyd'den rivayet etmi§tir. Aynca Nesei de ha
disi Yunus ibn Muhammed el-Mueddeb kanahyla tahric eder. 

'imam Ahmed der ki: Biz Yahya ibn Said'in ... Ebu Zubeyr'den ri
vayetine gore; o, Cabir ibn Abdullah'a kabirdeki iki imtihan ediciyi 
sormu§ da o, Hz. Peygamber (s.a.) i §oyle buyururken i§ittigini soyle
mi§ : Muhakkak ki bu ummet kabirlerinde imtihan edilecektir. Mii'
min kabrine konulup ailesi aynhp gittikleri zaman, ~ok ofkeli bir me· 
lek gelir ve ona: ~u adam hakkmda ne demekteydin? diye sorar. Mu'
min ki§i: 0, Allah'm elc;:isi ve kuludur, derim, der. Melek ona: Benin 
cehennemde olan yerine bak, muhakkak Allah seni ordan kurtarm1~ 
ve cehennemde gormu§ oldugun yeri gormekte oldugun cennetteki ye
rlnle degi§tirmi§tir, der. Mu'min ki§i her ikisini birden goriir de : Bl
rakm 'beni, aileme mujdeleyeyim, der. Ona : Kal, (burada) ikamet et, 
denilir. Munaflga gelince; ailesi ondan aynhp gittigi zaman oturtulur 
ve ona: ~u adam hakkmda ne demekteydin? denilir. 0: Bilmiyorum, 
insanlann soyledigi gibi soylerdim, der. Ona : Bilemedin, §U senin cen· 
nette olan yerindir. Senin bu yerin cehennemdeki yerin ile degi~tiril

di, denilir. Cabir der ki :Hz. Peygamber (s.a.) i §Oyle buyururken i.~it

tim : Her kul, oldugu hal uzere kabirde diriltilir : Mu'min imam iize
re, munaf1k da miinatikhgl uzere. Hadisin isnad1 Muslim'in §artlan
na gore sahihtir, Buhari ve Muslim tahric etmemi§lerdir. 

imam Ahmed'in Ebu Amir kanahyla... Ebu Said el-Hudri'den ri
vayetine gore; o, §6yle anlatlyor : Allah Rasulu (s.a.) ile birlikte bir 
cenazede bulunduk. Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurdu : Ey insanlar, 
muhakkak bu ummet kabirlerinde imtihan olunacaktlr. Ki§i defne
dilip ailesi yamndan aynllp daglldlklarmda; elinde bir tokmak olan 
melek gelir, onu oturtur: ~u adam hakkmda ne dersin? diye sorar. 
Eger o mii'min ise : Allah'tan ba§ka ilah olmad1gma, Muhammed'in 
Allah'm kulu ve el~isi olduguna §ehadet ederim, der. Melek ona dog
ru soyledin der, sonra onun ic;:in cehenneme bir kap1 a<;;1llr ve m~lek 
§6yle der : ~ayet Rabbm1 inkar etmi§ olsaydm buras1 senin yerin idi. 
Ancak ~en iman ettigin i<;in senin evin §Udur. Onun ic;:in cennete bir 
kap1 a<;_:1llr. Ona dogru dogrulmak ister de melek ona otur, der. Kabri 
onun i<;;in geni§letilir. ~ayet o ki§i katir veya miinaflk ise melek ken
di~ine: ~u adam hakkmda ne dersin? diye sorar da o: Bilmiyorum, 
insanlarm bir §eyler soyledigini i§ittim, der. Melek : Bilmedin, bile-
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mezdin, hidayete de ermedin, der, sonra onun igin cennete bir kap1 
ag1hr ve melek ona: ~ayet Rabbma iman etm~ olsaydm i§te §U se
nin evindL Fakat sen, Allah'1 inkar ettigin igin muhakkak Allah onun 
yerine sana §Unu vermi§tir, der ve onun igin cehenneme bir kap1 ac;l
hr_ tSonra on a tokmakla oyle bir vurur ki insan ve cin di§mdaki Allah'
m biitiin yaratlklan bunu duyarlar_ Kavimden birisi : Ey Allah'm el
~isi, elinde tokmakla ba§ma melegin dikildigi kim olsa o esnada mut
laka korkar, dedi de Allah Rasulii (s.a.) : Allah inananlan, diinya ha
yatmda ve ahirette saglam bir soz iizerinde tutar, buyurdu. Bu hadi
sin isnadmm zaran yoktur. Buhari hadisin isnadmda bulunan Abbad 
ibn Ra§id et-Temimi'den hadis rivayet etmi§tir. Ancak baztlan onu 
zay1f goriirler. 

imam Ahmed'in Hiiseyn ibn Muhammed kanahyla ... Ebu Hli.rey
re'den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine gore; melekler 
Oliiniin ba§mda haztr bulunurlar. ~ayet salih bir kimse ise : Temiz bir 
cesedde olan ey huzurlu nefis (ruh) Glk, oviilmii§ olarak 91k, rahat!, 
rahmeti ve Ofkeli olmayan bir Rabbi sana miijdeleriz, derler. Boyle de
mekte devam ederler de nihayet ruh ~1kar, sonra goge yiikseltilir ve 
gogtin onun igin agtlrnasi istenilir. Bu kimdir? denilir. Falandtr der
ler_ (0 gok ehli) Temiz bir cesedde olan temiz ruh merhaba, ovtil
mti§ olarak gir, rahat!, rahmet.i ve Ofkeli olmayan bir Rabbi sana mtij
deleriz, derler. Boyle dernekte devam ederler de nihayet o, Allah Te
ala'nm bulundugu goge kadar ula§tlnhr. (Olen ki§i) kotti birisi oldu
gtinda ise : Pis bir cesedde olan pis ruh g1k, kotiilenmi~ olarak c;1k, 
kaynar su, kan ve irin onun §eklinde katmerli olan bir digeri igin sa
na mtijde, derler. Boyle demekte devam ederler de nihayet gtkar, son
ra o goge ula§tlnhr ve onun i9in a91lmas1 istenilir. Bu kimdir? deni
lir de falandtr, derler. ·Pis bir cesedde olan pis ruh, sana merhaba yok 
Kottilenmi§ olarak don. Muhakkak senin igin gok kap1I.an agilmaya
cak, denilir . ve gokten geri gonderilir, sonra kabre vanr. Salih ki§i otur
tulur ve ona, birinci hadiste soylenenlerin benzeri soylenir. K:ltti ki!}i 
de oturtulur ve ona birinci hadiste soylenenlerin benzeri soylenir. Ha
disi Nesei ve ibn Mace de, ibn Ebu Zi'b kanahyla yukandakine ben
her §ekilde rivayet etmi§lerdir. 

Mtislim'in Sahih'inde Ebu Htireyre (r.a.) den rivayet edilen bir 
hadiste o, §6yle demi§tir : Mti'min kulun ruhu g1ktig1 zaman onu iki 
melek ahr ve ytikseltirler. - Hammad §byle diyor : Ebu Htireyre koku
.mnun ho§lugunu ve miski de zikretti- Gok ehli : Yerytiztinden geler! 
temiz ruh, Allah sana ve i'mar etmi§ oldugun cesede rahmet eylesin, 
derler. Onu Rabbma gottiriirler de : Onu ecelin sonuna (ktyamete) 
kadar allp gottirtintiz, buyurur. Kafir ise, ruhu g1kt1g1 zaman - Ham-
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mad'm soyledigine gore; Ebu Hiireyre, onun pis kokusunu ve ('Rabbm 
veya meleklerin) k1zgmhgm1 da zikretti- gok ehli : Yeryiiziinden ge
len pis . ruh, derler. Siirenin son una kadar onu allp gotiiriiniiz, buyru
lur. Ebu Hiireyre der ki : Allah Rasulii, yamnda (iizerinde) olan ince 
bir bez pargasm1 burnuna §6ylece gotiirdii. 

ibn Hibban'm Sahih'inde Orner ibn Muhammed el-Hemedani ka
nallyla ... Ebu Hiireyre'den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivaye
tine gore; o, §oyle buyurmu§tur : Mii'minin ruhu kabzolundugu za
man, rahmet melekleri beyaz 'bir ipek getirirler ve : (Ey ruh) Allah'm 
rahmetine <;1k, derler. En ho§ misk kokusu gibi <;Ikar ve hemen arala
rmda dola§tlnp onu kokularlar ve gok kap1sma gotiiriirler. (Orada
kiler) : Yeryiizii tarafmdan gelen bu ho§ koku da nedir? derler. Var
diklan her gokte olanlar, buna benzer ~ekilde soylerler ve nihayet mii'
minlerin ruhlanna onu gotiiriirler. Bir §ey kaybetmi§ olanlann kay
bettiklerini bulmalanndan dogan sevincinden daha fazla sevinip : Fa
Ian ne yap1yor? diye sorarlar. (Melekler) : B1rakm ki istirahat etsin, 
muhakkak o iiziintiide idi, derler. Gelen ki§i : 0 oldii, !:'ize gelmedi mi"? 
diye sorar da c.alar : Cehenneme gotiiriildii, derler. Katir olana gelin
ce ; azab melekleri ona (ellerinde) bir gul ile gelirler ve : Allah'm ga
zabma t;lk, derler. En kokmu§ bir cife misali <;1kar ve yeryiizii kaplSl
na gotiiriiliir. Hadisin bir benzerini Hemmam ibn Yahya kanahyla ... 
Ebu Hiireyre'den, o da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayet etmi§tir. Bu 
hadiste Hz. Peygamber (s.a.) §oyle buyurmu~tur: Falan ne yapt1, fa
Ian ne yaptl, falanca kadm ne yaptl? diye sorulur. Katire gelince; ru
hu kabzolunup yeryiizii kap1sma gotiiriildiigii zaman yeryiiziiniin bek
r;ileri : Bundan daha pis bir koku duymad1k, derler ve en alt yere ula§
tmhr. Katade der ki : Bana birisinin Said ibn Miiseyyeb'den, onun 
da Abdullah ibn Amr'dan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Mii'min
lerin ruhlan el-Ca'biye'de, kafirlerin ruhlan da Hadramut'taki <;orak 
bir yer alan Berhut'da toplamr. 

Hafiz Ebu isa et-Tirmizi - Allah ona rahmet eylesin- nin Yahyi 
ibn Halef kanahyla ... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore, Allah Rasu
lii (s.a.) §byle buyurmu§tur : Olii - veya : Sizden birisi demi§tir- kab
re konuldugu zaman on a biri siyah, digeri rna vi iki melek gelir. Biri
ne Miinker, digerine Nekir denilir. Onlar : :?u adam hakkmda ne di
yorsun? derler de (diinyada iken) soylemi§ oldugu gibi : 0, Allah'm 
kulu ve el<;isidir. Allah'tan ba§ka ilah olmadigma §ehadet ederim, Mu
hammed'in O'nun kulu ve el<;isi olduguna §ehadet ederim, der. Miin
ker ve Nehir : Senin boyle soylemekte oldugunu biliyorduk, derler. 
Kabri onun ir;in yetmi§e yetmi§ kula<; olarak geni§letilir, sonra onun 
ir;in aydmlat1hr ve ona : Uyu, denilir. 0 ki§i : Aileme doniip onlara ha-
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ber vereyim mi? der de Miinker ve Nekir: Ailesinden kendisine en sev
gili olamn uyand1rd1g1 damat (veya gelin) m uyumas1 gibi uyu, der
ler. Ta ki bu yatt1g1 yerden Allah Teala onu diriltinceye kadar. Eger 
miinat1k idiyse o (bu soruya cevab olarak) : :insanlann (bir §eyler) 
soylediklerini . i§ittim, ben de onlar gibi soyledim. Bilmiyorum, der. 
Mtinker ve Nekir: Senin boyle soylemekte oldugunu biz biliyorduk, 
derler. Yerytiziine : Onun tizerine kapan, daral, denilir de, iizerlne ka
pamr ve kaburga kemikleri dag1hr. Allah Teala onu yattig1 bu yerden 
diriltinceye kadar orada azab i~inde kahr. Tirmizi hadisin hasen, ga
rib oldugunu soylemi'§tir. 

Hammad :ibn Seleme'nin Muhammed :ibn Amr kanahyla ... Ebu 
Hiireyre'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.), «Allah inananlan, 
dtinya hayatmda ve ahirette saglam bir soz iizerinde tutar.» ayeti hak
kmda §Oyle buyurmu§tur : Bu, ona kabirde : Rabbm kimdir, dinin ne
dir? denildigi zamand1r. 0 : Rabb1m Allah'tlr, dinim :islam'd1r, pey
gamberim Muhammed'dir. Allah katmdan delille bize geldi. Ona iman 
ettim ve dagrulad1m, der. Ona: Dagru soyledin, .bunun iizerine ya§a
dm, bunun iizerinde oldiin ve bu (ikrar) iizere ha§rolunacaksm, de
nilir. 

:ibn Cerir'in Miicahid :ibn Musa ve Hasan :ibn Muhammed kana
hyla ... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore; olii, (onu defnedenler) geri 
dontip gittikleri zaman nalinlerinin sesini i§itir. Eger mii'min idiyse; 
na•naz ba§ucunda, zekat sagmda, oru~ salunda, sadaka, s1la-1 rahim, 
iyllik ve ins·anlara alan ihsam gibi hapr i§leri ayaklan ucunda alur. Ona 
ba§ucu tarafmdan gelinir de namaz : Benim taraflmdan giri§ yak, der. 
Sagmdan gelinir de zekat: Benim taraf1mdan giri§ yok, der. Solundan 
gel.inir de aru~ : Benim taraf1mdan giri§ yak, der. Ayak u9lanndan ge
linir de hay1r i§leri ;. Benim taraflmdan giri§ yak, der. 0 kula atur de-

. nilir, aturur, giine§ batmaya yakla§ml§ halde anun kar§ISma getirilip 
temessiil ettirilir de ana : Soracaklanm1z1 bize haber ver, denilir. 0 : 
B1rakm ki nan1az k1lay1m, der. Muhakkak sen yapacaksm (namazm1 
k1lacaksm), saracaklanm1z1 bize haber ver, denilir de o: Bana ne sa
racakslmz? der. ~u i9inizde alan adam hakkmda gorii§iin nedir, anun 
hakkmda ne dersin, nasll §ehadet edersin? denilir, 0: Muhammed mi? 
der, ona evet denilir. Allah'm el9isi olduguna §ehadet ederim. Mu
hakkak o bize Allah katmdan delillerle gelmi§ ve biz onu tasdik et
mi§izdir, der. Ona : Bu (ikrar) iizere ya§adm, anun iizerine oldtin ve 
Allah dilerse bunun iizerine ha§rolunacaksm, denilir. Sanra kabri onun 
i9in yetmi§ kula9 geni§letilir, onun i9in aydmlatlhr, onun i9in cenne
te bir kap1 a91hr ve ana: Allah'm senin i9in orada haz1rlad1kiarma. 
bak, denilir. Boylece onun g1btas1 ve sevinci artar. Sonra ruhu, temiz 
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ruhlar I<;me kat1hr. 0, cennette bir agaca as1lm1§ ye§il bir ku§tur. 
Cesedi de ba§lang1c;ta oldugu gibi topraga iade edilir. i'§te Allah Te
ala'nm: <CAllah inananlan, diinya hayatmda ve ahirette saglam bir 
s6z iizerinde tutar.» kavli budur. Hadisi ibn H1bban da Mu'temir ibn 
Siileyman kanahyla . Muhammed ibn Amr'dan rivayet etmi§ olup, onun 
rivayetin'de kafirin cevab1 ve azab1 da anlatllmi§tlr. 

Bezzar der ki : Bize Said ibn Bahr el-Karatisi'nin .. . E:Ju Hiirey
re'den rivayetine gore; -'-Oyle samyorum Ebu Hiireyre hadisi merfft' 
olarak rivayet etmi§~ir- o, §byle demi§tir : Muhakkak mii'min, i:iliim 
kendisine gelip de goreceklerini gordiigiinde; ruhunun <;1kmasm1 se
ver, ister. Allah Teala onu kar§1lamay1 (ona kavu§mayi) sever. Mii'
minin rfihu gage yiikseltilir. Mii'minlerin ruhlan ona gelir ve yeryii· 
zii halkmdan tamd1klan hakkmda ondan haber sorarlar. Falam yer
yiiziinde b1raktlm, dedigi zaman bu onlann ho§una gider. Falanca 61-
mii§tti, dedigi zaman : Bize getirilmedi, derler. Mii'min kabrinde otur
tulur ve sorulur : Rabbm kimdir? 0 : Rabb1m Allah'tlr, der. Peygam
berin kimdir? diye sorulur, Muhammed peygamberimdir, der. Dinin 
nedir? denilir, Dinim islam'd1t, der. Kabrinde onun ic;in bir kap1 a·c;ll1r 
ve : Oturacagm yere bak, denilir, sonra kabri sanki bir uyuklama, is- · 
tirahat yeri imi§ gibi goriir. (C>len ki§i) Allah'm dii§mam ise; oliim 
ona gelip de gordiiklerinl goriince, ruhunun ebediyen <;1kmamas1m is
ter. Allah Teala ona kavu§mayi istemez. Kabrinde oturdugu -veya 
oturtuldugu- zaman ona : Rabbm kimdir? denilir, bilmiyorum, der. 
Bilmedin, denilir · ve onun ic;in cehennemden bir kap1 ac;1hr, sonra ona 
oyle bir vuru'§la vurulur ki, insan ve cinler haric; biitiin hayvanlar o 
vuru§U i§itirler. Sonra ona : Menhu§'un uyudugu gibi uyu, denilir. · Eb·u 
Hureyre'ye: Menhu§ nedir? diye sordum da : Y1lan· <;Iyanm ISird1g1 
kimsedir, sorira kabri onun iizerine daraltlhr, dedi. Sonra Bezzar : Ve
lid ibn Kas1m'dan ba§kasmm 'bu hadisi rlvayet ettigini bilmiyoruz, 
demi§tir: 

imam Ahmed - Allah ona rahmet eylesin- der ki : Bize Huceyn 
ibn Musenna'mn ... Esma Bint es-S1ddik (r.a.) dan rivayetine gore; o, 
Hz. Peygamber (s.a.) den rivayet edip §6yle demi§tir :.Allah Ra.sulti. 
(s.a .) buyurdu ki : insan kabrine girdigi zaman §ayet mii'min idiyse 
ameli onun etraf1m c;evirir : Namaz1 ve orucu. Melek ona namaz1 ta
rafmdan gelir de namaz1 onu geri c;evirir. Orucu tarafmdan gelir de 
orucu melegi geri c;evirir. Melek ona otur, diye seslenir ve o oturur. 
Melek, Hz. Peygamber (s.a.) i kasdederek ona : l;)u adam hakkmda ne 
dersin? der. 0 : Kim? diye sorar, melek : Muhammed, der. Mii'min ki
§i : Onun Allah'm elc;isi olduguna §ehadet ederim, der. Melek : Nere
den biliyorsun, sen ona kavu§tun mu? der. 0: Onun Allah'm elc;:i.si ol-
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duguna §ehadet ederim, der. Melek: Bu (ikrar) iizere ya§adm, onun 
iizerine· bldiin, anun iizerlnde ha§ralunacaksm, der. ~ayet giinahkar 
veya kafir ise; melek ana gelir, melegi andan geri revirecek melekle 
kendi arasmda hi<; 'bir§ey yaktur. Melek anu aturtur ve : Otur, §U adam 
hakkmda ne diyarsun? der. 0 hangi adam diye sarar. Melek: Muham
med, der. 0 ki§i : Vallahi bilmiyarum, insanlarm bir §eyler soyledik
lerini i§ittim ve ben de anu sbyledlm, der. Melek ana : Onun iizerine 
ya§adm, bunun iizerine bldiin, bunun iizerinde ha§ralunacaksm, der. 
Kabrinde ana bir hayvan musallat edilir. Onun yamnda ucundaki dii
giimii deve k1rbac1 misali pir kar alan bir kam<;I vard1r. Allah'm dile· 
digi kadar ana vurur. Sag1rd1r, anun sesini duymaz ki ana ac1sm. 

Bu ayet hakkmda ibn Abbas (r.a.) dan rivayetle Avfi der ki : Mii'
minin blUm vaktinde melekler anun yamnda haz1r bulunur, ana se
lam verir, anu cennetle miijdelerler. Oldiigii zaman cenazesi ile bir
likte yiiriir, insanlarla beraber anun iizerin~ (cenaze) namaz1 kllar
lar. Defnalundugu zaman kabrinde aturtulur ve ana : Rabbm kim
dir? denilir. 0 : Rabb1m, Allah'tlr, der. Om{: Rasul'iin kimdir? denilir, 
a: Muhammed (s.a.) dir, der. Ona : ~ehadetin nedir? denilir, o: Al
lah.'tan ba§ka ilah almad1gma §ehadet ederim, Muhammed'in Allah'tn 
el~isi alduguna §ehadet ederim, der. Goziiniin ula§abilecegi kadar kabri 
onun it;ln geni§letilir. Kaflre gelince; melekler ona inerler, ellerini ya
yarlar (ellerlni yaymak, vurmaktlr) cHiim amnda yiizlerine, arkalarma 
vururlar. Kabrine kanuldugu zama;n oturtulur, ana : Rabbm klmdir? 
denilir. Onlara hit; blr cevab vermez. Allah bunu :mmay1 ana unuttur
mu§tur. Size gonderilmi§ olan rasul kimdir? denildigl zaman, aklm'a 
gelmez ve hi<; bir §eyle cevab veremez. i§te Allah Teala zalimleri boy
Ieee saptlnr. 

ibn Ebu Hatim'in Ahmed ibn Osman ibn Hakim el-Evdi kanally
la ... Ebu Katade eJ-Ansari'den «Allah inananlan diinya hayatmda da 
ahlrette de saglam bir sbz iize:r.i nde tutar.» ayeti hakkmda §byle de
mi§tir : Mii'min bldiigii zaman kabrinde aturtulur ve ana : Rabbm 
klmdir? denilir. 0 : Allah'tlr, cler. Ona : Peygamberin kimdir? denilir, 
Muhammed ibn Abdullah'tJr, der. Bu ona defalarca sarulur, sonra 
onun i<;in cehenneme bir kaPI a<;Illp ana : f?ayet sapmiJl, yamlmi§ ol
saydm ate&teki evlne bak, denllir. Sonra onun i<;in cennete bir kap1 
a<;Ihr ve : Sebat etmi§ oldugun iGin cennetteki evine bak, denilir. Ka
fir bldiigii zaman ise; kabrlnde oturtulur ve ana : Rabbm kimdir, pey
gamberin kimdir? denilir. 0 : Bilmiyorum, insanlarm bir §eyler sby
lediklerinl i§itirdim. der. Ona : Bilemedln , denilir, sonra onun iGin cen
nete bir kaPI a<;Illp kendisine : Sebat etmi§ olsaydm, senin i<;in (ha .. 
z1rlanmi§ alan) evine bak, denilir. Sonra onun i<;in cehenneme bir ka-
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P\ ' a~ahp : Sapml§ oldugun i9in evine bak, denilir. i§te Allah Tea.la'nm : 
«Allah inananlan, diinya hayatmda ve ahirette saglam 'bir sOZ iize
rinde tutar.>> kavli budur. Abdiirrezzak'm Ma'mer'den, onun ibn Ta
vus'tan, onun da babasmdan rivayetine gore, Allah'm inananlan diin
ya hayatmda iizerlnde tutacag1 saglam soz c<La ilahe illallah.» sozii
diir. Ahirette iizerinde tutacag1 saglam soz ise, kabirdeki sorgudur. Ka
tade der ki : Diinya hayatmda Allah onlan hay1r ve salih amelde sa
bit tutar. Ahirette saglam bi.r soz iizerinde tutmas1 ise kabirdedir. Se
lef'den bir 90klarmdan da bu §ekilde rivayet edilmi§tir. 

Ebu Abdullah Hakim et-Tirmizi'nin «Nevadir'ul-UsUl» kitabmda 
babas1 kanahyla ... Abdurrahman ibn Semiire'den rivayetine gore; o, 
§i:iyle demi§tir :"Bir giin Allah Rasulii (s.a.) yamm1za geldi. 'Biz Medi
ne mescidinde idik. f}oyle buyurdu : Muhakkak ben diin garip bir §ey 
gorctiim. ummetimcten birini g5rdiim; oliim melegi ruhunu almak 
i9in gelmi§, Ana-babasma olan iyiligi, ona gelen melegi kendisinden ge
ri 9evirmi§. Ummetimden birini gordiim; ka'bir azab1 onun iizerine _, ya
yilmi§. Abdesti ona gelip kendisini bundan kurtarmi§. Ummetim-den 
birini gordiim; §eytanlar onu ortalanna almi§lar ve ona All:ah'
m zikri gelip onlarm arasmdan kendisini kurtarrrii§. Ummetimden 
birini gordi.im, azab melekleri onu ortalarma almi§lar, namaz1 ona ge
lip onlann ellerinden kendisini kurtarmi§. Ummetimden birini gtir
diim, susuzluktan dili di§an sarkmi§. Havza her bir geli§inde ondan 
ahkonuluyor. Orucu ona gelmi§, onu sulami§ ve suya kand1rmi§. Um
metimden birini g6rdiim, peygamberler halka halka oturmu§lar. Ne 
zaman bir halkaya yakl~sa ondan kovuluyor. Ciiniipliikten yaptig1 
guslii ana gelml§, elinden tutmu§ ve benim yamma oturtmu§. Umme·
timden birini gordiim, oniinde karanhk, arkasmda karanhk, sagmdan 
karanhk, solundan karanhk, iistiinden karanhk, altmdan karanhk. 
Onlarm i\!inde §a§km bir halde. Hacc1 ve umresi ona gelmi§, onu ka
ranhktan 91karm1§ ve nura sokmu§. Ummetimden birini ·gordiim; mii'
minlerle konu§uyor. Mti'minler onunla konu§muyorlar. S1la-1 rahm'i 
ona gelmi§ ve : Ey inananlar toplulugu, onunla konu§unuz, demi§, 
onunla konu§rnU'§lar. Ummetimden birini gordiim; ate§in alevlerinden 
veya §erarelerinden eliyle yiiziinii korumaya 9ah§1yor. Sadakas1 ona 
gelmi§ ve -onun yiiziine kar§l bir ortti, ba§l iizerine bir golge olmU§. 
Ummetimden birini gordiim; zebaniler her bir yerde onu yakalami§·
lar, iyilikle emretmesi ve kotiiliikten men'etmesi; ona gelmi§ ve onla.
rm ellerinden kendisini kurtanp, rahmet melekleri i9ine dahil etmi§-
ler. pmmetimden birini gordiim; dizleri i.izerine 96kmii§, Allah Ue 
onun arasmda bir ortii var. Giizel ahlak1 ona gelmi§, elinden tutmmi, 
Allah'm huzuruna sokmu§. Ummetimden birini gordiim; sayfas1 sol 
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tarafma dogru egilmi'§. Allah'tan olan korkusu gelip onun sayfasm1 
tutmu§, sag taraf1m ag1r bast1rm1§. Ummetimden birini gordum, mi
zam (terazisi) hafif gel:tni§, sabi «;ocuklan ona gelmi§ler ve terazisini 
agirla§tmm§lar. Ummetimden birini gordum; cehennemin kenarm
da durmu§; Allah'tan olari korkusu ona gelmi§ ve kendisini bundan 
kurtarmi§ da yuruyup gitmi§. Ummetimden birini gO.rdum; ate§e 
sarkmi§, diinyada iken Allah korkusundan aglami§ oldugu goz ya§la
n ona gelmi§ler, onu ate§ten «;Ikarmi§lar. Ummetimden birini gordiim; 
Srrat iizerinde durmU§, yaprak gibi titriyor. Allah hakkmdaki hiisn-ii 
zanm gelmi§ ve onun titremesini sakinle§tirmi§, yiiriiyiip gitmi§. Um
metimden birini S1rat iizerinde gordiim; bazan yorgun argm yiiriime
ye ~all§Iyor, bazan emekliyor. Benim iizerime eetirmi§ oldugu salavat
lar ona gelmi§ler, elinden tutmu§lar, onu dogrultmu§lar ve S1rat iize
rinde yfuiiytip _gitmi§. Ummetimden birini gordiim; cennet kap1larma 
ula§ml§ da kap1lar yiiziine kapanmi§. Allah'tan 'ba§ka ilah olmad1gma 
dair §ehadeti; ona gelmi§, ona kap1Ian a«;ml§ ve cennete koymu§. Ha
disi bu §ekli ile zikreden Kurt ubi daha sonra : Bu, uzunca bir hadis. 
tir. Onda ozel . korkulardan kurtaran ozel ameller zikredilmi§tir, de
mi§tir. Aym §ekilde Kurtubi hadisi et-Tezkira adh kitabmda da zikre
der. 

H8.f1z Ebu Ya'la el-Mavs11i bu konuda garib ve uzun bir hadis ri
vayet eder ve der ki: Bize Ebu Abdullah Ahmed ibn ibrahim'in ... 'l'e
mim ed-Dari'den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetincte o, 
§6yle buyurmu§tur: Allah Teala alum melegine: Dostuma git, onu 
Bana getir. Muhakkak Ben onu geni§lik ve slkmtl ile imtihan ettim. 
Onu sevdigim §ekilde buldum. Onu rahat ettirmem i«;in Bana getir; 
der. Oliim melegi yamnda be§ ytiz melekle ona gider. Meleklerin yan
lannda cennetten kefenler ve kokular, reyhan demetleri vard1r. Rey
hamn koku bir, ba§ kiSimlarmda ise yirmi renk vard1r. Onlardan her 
bir rengin kokusu yaiimdakinden farkhd1r. Yanlarmda aynca ic;inde 
en giizel misk bulunan beyaz ipek vard1r. Oliim melegi 'ba§ucuna otu
rur, melekler de onu gevreler. Onlardan her bir m~lek elini onun or
ganlarmdan birisi iizerine koyar, beyaz ipegi yayar, o en giizel rniski 
(!enesi altma koyarlar. Onun i«;in cennete bir kap1 a(!Ihr. i§te o zaman 
gonlu bazan cennetin bir ucuyla, bazan zevceleriyle, bir keresinde yi
yecekleriyle, bir keresinde meyveleriyle aynen «;ocuk aglad1gmda aile
si onu nas1l avutup me§gUl ediyorlarsa oylece me§gUl olur. Muhakkak 
ki onun (cennetteki) zevceleri o s1rada kendisine dogru ko§U§Urlar. 
Ruhu, arzulad1gma hemen kavu§mak i«;in «;Ikmak ister. Oliim mele
gi : Ey temiz ruh dikensiz kirazlara, meyveleri tikhm tikhm dizili muz
lara, yay1lm1§ golgelere ve «;aglayan sulara «;Ik, der. Oliim mele~i, bir 
anamn (!OCUguna olan yumu§akhgJndan «;ok daha yumU§ak davramr. 
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Bilir ki bu n1h, Rabbmm sevgilisidir ve ona kar§l lutfu ile Rabbm ken
disinden ho§nudlugunu diler. Ruhu, k1lm hamurdan ~ekildigi gibi ~e
kilir. (tereyagmdan k1l ~ekilir gibi s1ynhr, ~1kar). Allah Teala buyu
rur ki : «Ki onlar, meleklerin giizel giizel canlanm alacaklan kimse
lerdir.» (Nahl, 32), «Eger o ki§i gozdelerden ise; rahathk, giizel nz1k 
ve Nairn cenneti onundur.» (Vak1a, 88-89). Yani ki§i oliim yoniinden 
rahattadu, reyhana kavu§acaktlr, onu kar§Ilayan Nairn cennetleri var
dir. C>liim melegi ruhunu ald1g1 zaman ruh cesede : Allah TeaLl seni 
benden hay1rla miikafatland1rsm. Beni Allah'm itaatma ko§tururdun, 
Allah'a isyandan beni sakmdmrdm. Sen de kurtuldun, beni de kur
tardul., der. Cesed de ruha bunun bir benzerini sayler. i~inde Allah'a 
itaat ettigi yeryiiziiniin her bir ko§esi, amelinin kendisinden gegerek 
yiikseldigi gokyiizii kap1lanmn hepsi ona aglar. K1rk gece nzk1 gok
t,en kendisine iner. Oliim melegi ruhunu teslim ald1g1 zaman; be~ yiiz 
n.elek cesedi yamnda dikilir, ademogullan onu hangi yoniine ~evirse 
melekler onlardan once onu ~evirirler, y1karlar, ademogullarmm ke
fenlemelerinden once onu kefenlerler, ademogullanmn kokulamala
nndan once onu kokularlar. Evinin kap1smdan kabrinin kap1sma ka
dar iki saf melek dikilir, onu istigfarla kaq1larlar. i§te o s1rada Iblis 
oyle bir ~lghk kopanr ki; bu (,!lghktan cesedin kemikleri daglhr, bir
birinden aynhr. Ordulanna : Ya:nklar olsun size, bu kul sizden nas1l 
kurtuldu! der. Onlar : Muhakkak bu rna' sum bir kul idi, derler. Oliim 
melegi onun ruhunu yiikselttigi zaman; Cibril, yetmi§ bin melek i~in
de onu kar§Ilar. Bu meleklerden her bireri Rabbmdan ona bir miijde 
ile gelir. Her melegin miijdesi, arkada§1mn miijdesinden ba§kad1r. 
Oliim melegi onun ruhunu Ar§'a ilettigi zaman, ruh secdeye kapamr. 
Allah Teala oliim melegine: Kulumun ruhunu gotiiriin, dikensiz ki
razlar, meyveleri t1khm t1khm dizili muzlar, yay1lrm§ golgeler ve qag
layan sular i~ine koyun, buyurur. 

Kabrine konuldugu zaman; namaz1 ona gelir sagma durur, oru
cu ana gelir soluna durur. Kur'an gelir ba§ucuna durur. Namaza yii
riimesi, gelir ayak u~larma durur. Sab1r ona gelir ve kabrin bir ko§e .. 
sinde durur. Allah Teala ona bir par~a azab gonderir. Azab sagmdan 
gelir de namaZl: Arkana don, git. Allah'a yemin olsun ki o, biitiin om
rii boyunca ~ah§maya devam etti, §imdi kabrine konuldugu zaman
dlr ki ancak istirahat edecek, der. Azab solundan gelir de; oru~, na
mazm soylediginin bir benzerini sayler. Sonra ba§ucundan gelir Kur'
an ve zikir benzerini soylerler. iki ayaklan yamndan azab ona g-elir 
de namaza yiiriimesi bir benzerini sayler. Azab onun yanma girecek 
bir yer bulabilir miyim diye ona hangi . yonden gelse, Allah'm dostu
nun kalkamm takmml§ oldu~unu goriir. Ma,glub olur, ~1kar gider. Sa
blr, diger amellere §6yle der: Benim bizzat m4dahale etmemi engel-
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leyen, ancak sizde olanlara bakmam ic;:indi. ~ayet siz c;:aresiz kalsaydl
mz onun arkada§l ben olurdum. Fakat siz ona yeterli oldunuz. 0 hal
de ben suat ve mizanda onun saklanmi§ azigiyim. Allah Teala iki me
lek gonderir. Gozleri c;:akan §iffi§ek, sesleri giimbiirdeyen gokgiiriiltii
sii, kopek di§leri c;:engel, nefesleri alev gibidir. Sac;:lanna basarak gelir
ler. 'Her birinin omuzlan arasi §U §U kadarllk yoldur. Acima ve merha
met onlardan almmi§tlr. Onlara Miinker ve Nekir denilir. 0 ikisinden 
her birerinin elinde bir tokmak vardir. Ra'bia ve Mudar kablleleri bir
le§mi§ olsalard1; o tokmagi kaldiramazlardL ikisi de ona otur, derler. 
Kalklp .oturagma gelir. Kefenleri bogurlerine dii§er. Ona: Rabbm kim
dir, dinin nedir, peygamberin kimdir? derler. 

Ashab-1 Kiram : Ey Allah'm elc;:isi, sen iki melegi boyle niteledigi
ne gore; o esnada kim konu§abilir? dediler de, Allah Rasulii (s.a..) : 
Allah inananlan, diinya hayatmda, ve ahirette saglam bir soz iizerin
de tutar. Zalimleri de saptmr. Allah diledigini yapar buyurdu. 

Kul : Rabbim; tek ve ortagi olmayan Allah'tlr. ninim; meleklerin 
boyun egmi§ olduklan islam'dir. Peygamberim peygamberlerin sonun
cusu Muhammed'dir, der. Melekler : Dogru soyledin, derler. Onu kab
re b1rakir; kabri oniinden k1rk kulac;:, sagmdan kirk kula~, solundan 
kirk kula\!, arkasmdan kirk kulac;:, ba§ucundan k1rk kulac;:, ayak uc;la
rmdan kirk kulac;: geni§letirler. Kabri onun i·c;:in iki yiiz kulac;: geni§
letmi§ olurlar. Bersani der ki : Oyle samyorum ki o, onu c;:eviren kirk 
kulac;:tlr. 

Sonra ona : Ust tarafma bak, derler. 'Bir de bakar ki cennete ac;:Il
illl§ bir kap1. Ona : Ey Allah dostu, Allah'a itaat ettigin ic;:indir ki i§
te §U senin evindir, derler. Allah Rasulii (s.a.) buyurdu ki: Muham
med'in nefsi kudret elinde olan (Allah) a yemin olsun ki, onun kal
bine o Zfl.man bir ferahhk ula§Ir da, asla aynlmaz. Sonra ona : Altma 
bak, denilir. Alt tarafma baktlgmda goriir ki, cehenneme ac;:Ilml§ bir 
kap1. Ey Allah dostu, i§te bundan da kurtuldun, derler. Allah Rasulii 
(s.a.) §Oyle buyurdu : 0 zaman kalbine bir ferahhk ula§Ir da, bu fe
rahhk asla ondan aynlmaz. Hz. Al§e der ki : Onun rc;:in cennete yet
mi§ yedi kapi ac;:Ilir ve Allah onu tekrar diriltinceye kadar cennetin 
kokusu ve serinligi gelir. 'Hadisin yukardaki isnad ile merfu' olarak ri
vayetinde Hz. Peygamber §Oyle buyurmu§tUr: Allah Teala oliim me
legine: Dii§mamma git, onu Bana getir. Muhakkak Ben ona nimeti
mi 'bolca verdim, nimetimi ona kolayla§tlrdlm, Bana . isyan etmekte di
retti. Ondan intikam almam ic;in onu Bana getir, buyu~ur. Oliim me
legi ona insanlardan hie; kimsenin gormemi§ oldugu kadar c;:irkin, ho§
lamlmayan bir suretle gider. Ormn on iki gozii vard1r . . Yamnda ·c:;ok 
dikenli ate§ten bir §i§ vard1r. Yamnda be§ yiiz melek bulunur. Melek-
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lerin yanlarmda, cehennem korlarmdan bak1r ve korlar bulunur. Ay
nca yine onlarm yamnda ate§ten kam<;1lar vard1r. Kam<;Ilar kam<;1 

I •• 

yumu'§akhgmda ve alevlenen ate§tirler. Oliim melegi bu §i§le ona oy-
le bir vurur ki; bu §i§in her bir dikeni her bir k1l, damar ve tlrnagm 
kokiine, sonuna kadar batlp kaybolur. Sonra §iddetle biiker ve ruhu
nu iki ayagmm tlrnaklanndan soker ahr. 'R.Uhunu onun topuklanna 
koyar. Allah dii§mam bu s1rada bir siire sarho§ gibi olur. C>liim mele
gi bu durumdan onu uyandmr. Melekler onun yiiziine ve .arkasma 
bu kam<;Ilarla vururlar. Oliim melegi onu oyle bir s1kar ki; ruhunu to·· 
puklanndan soker ahr, dizlerine atar. Sonra All~h dii§mam bu SJrada 
tekrar sarho§ gibi · olur ve oliim melegi onu uyandmr. Melekler onun 
yiiziine v.e arkasma bu kam<;Ilarla vururlar. Sonra oliim melegi emu 
tekrar §iddetle <;eker ve ruhunu dizlerinden allp iki bogriine koyar. Bu 
s1rada Allah dii§mam yine sarho§ gibi olur ve oliim melegi onu bun
dan uyandmr. Melekler yiiziine ve arkalanna bu kam<;Ilarla vururlar. 
Aym §ekilde ruhunu s1rayla gogsiine, sonra bogazma koyar. Sonra me
lekler bakln ve cehennem ko:z:unu <;enesi altma yayarlar ve oliim me
legi : Ey la'netlenmi§ mel'un ruh, sam yeli, kaynar su, kapkara du
!llandan bir golgeye ·<;1k, serinlige ve §erefe degil, der. Oliim melegi ru
hunu ald1g1 zaman ruh cesede :Allah seni benim yiiziimden kotiiliikle 
cezaland1rsm. Beni Allah'a isyan olan §eylere ko§turur, Allah'a itaat
tan sakmdmrdm. Muhakkak sen helak oldun ve (beni) helak ettin, 
der. Cesed de ruha bunun aymsm1 soyler. Uzerinde Allah;-a kar§l gel
mi§ oldugu yeryiizii par<;alan ona la'net ederler. iblis'in ordulan ib
lis'e gelip kendilerinin ademogullarmdan bir kulu ate§e gotiirmii§ ol
duklan miijdesini verirler. 

Kabrine konuldugu zaman kabri ona daraltlhr da kaburga kemik
leri par<;a par<;a olup ctag1hr, sag taraf1 sol tarafma, sol taraf1 sag ta
rafma girer. Allah Teala deve boynu gibi kapkara di§i y1lanlan ona 
gonderir de burnunun ucunu, iki ayagmm iki ba§ parmaklanm kemi
rir ve · ta ortasma kadar vanrlar. Allah Teala ona iki melek gonderir. 
Bu meleklerin gozleri <;akan §im§ek, sesleri giimbiirdeyen gok gliriil
tiisii, kopek di§leri <;engel, nefesleri alev gibidir. Sa<;lanna basarak yii
riirler. Her birerinin iki omuzlan aras1 §U §U kadarhk yoldur. Ac1ma 
ve merhamet, onlardan kaldmlmi§tlr. Onlara Miinker ve Nekir deni
lir. Her birerinin elinde bir tokmak vard1r. Eger Rabia ve Mudar ka
bileleri onu kald1rmak i<;in bir araya gelseler yerinden kaldiramazla:r
di. Ona : Otur, derler ve kalk1p dogrulur, oturur, kefenl~rl bogiirloeri
ne dii§er. Ona: Rabbm kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir? di
ye sorarlar. 0, bilmiyorum, der. Onlar : Bilmedin, bilemezdin de, der
ler, ikisi birden ona oyle bir vururlar ki; bu vurmanm §erareleri kab-
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rinde ugu§ur. Sonra doniip : Ust tarafma bak, derler. Bakar ve gorur 
ki cennetten a~llml§ bir kap1. Onlar : Ey Allah'm dii§mam, §ayet Al
Iah'a itaat etmi§ olsaydm, i§te buras1 senin evindi, derler. Allah Ra
sUlii (s.a.) buyurur ki: Nefsim kudret elinde oian (Allah) a yemin ol
sun ki, o s1rada kaibine oyie bir hasret ula§Ir ki bir daha asia ~1kmaz. 
Melekier ona : Ait tarafma bak, derier. Ait tarafma bakar ve .goriir ki 
cehenneme ag1Iffil§ bir kap1. Oniar: Ey Allah'm dii§mam, Allah'a asi 
oldugun it;in i§te bu senin evindir, derler. Allah RasuJii (s.a.) buyurur 
ki : Nefsim kudret elinde olan (Allah) a yemin oisun ki; onun kaibi
ne o s1rada bir hasret uia§Ir da, bir daha asia aynimaz, kalbinden pk
maz. Hz . .Ai'§e der ki : Onun i~in ate§te yetmi§ yedi kap1 a~ll1r ve Al
lah Teala onu tekrar cehennem i~in diriltinceye kadar ona s1cakhgJ. 
ve s1cak yeli gelir. 

Bu; ger~ekten garib bir hadis oiup, ifadesi de garibdir. Hadisin 
isnadmda buluna~ ve Enes'in Ravisi oian Yezid ei-Ruka§i'nin rivayet 
ettigi garib ve miinker hadisier vard1r. imamiar katmda rivayeti za
yiftlr. 1!:n dogrusunu Allah bilir. 

Ebu Davud'un ibrahim ibn Musa er-Razi kanahyla ... Hz. Osman 
(r.a.) dan rivayetine gore; Hz. Peygamber (s.a.) birisinin defnedilme
s~ni tamamlad1g1 zaman ba§ ucuna dikilir ve : Karde§iniz i~in magfi
ret dileyiniz ve onun sabit k1Immasm1 isteyiniz. Zira o, §U anda sorul
maktadir, buyurmu§. Hadisi sadece Ebu Davud rivayet etmi§tir. 

Haf1z Ebu Bekr ibn Merduyeh, «Bir gorseydin; o zalimler can ~e
ki§irken, meiekler de ellerini uzatml§ ... » (En'am, 93) ayetinin tefsi
rinde, garib bir kanaldan olmak iizere Dahhak'dan, o ibn Abbas'tan 
merfu' olarak ve ~ok uzun bir hadis rivayet etmi§ olup bunda da ga
riblikler vard1r. 

----- i Z A HI -----

~imdi peygamberlerin cahiliyyetle olan sava§Im aniatan bu kls
sadaki ge~ekler iizerinde k1saca duracag1i. Ayetlerln satlrian arasm
da bu ger~eklere k1sa da olsa temas etmi§ oimakla beraber aynca ve 
miistakil oiarak bir kere daha eie aimak gerektigine inamyoruz. 

I - Hakim ve Habir olan yiice Allah tarafmdan anlatllan ve hu 
kiSsada goze ~arpan en birinci ozellik §Udur : insanhgm dogu§undan 
bu yana ortaya ~1kan iman kervam bir ve tek kervand1r. Biitiin ferd
leri birbirine baglantlhd1r. Bu kervamn rehberligini Allah'm yiice pey .. 
gamberieri yapmaktad1riar. Ve hepsi de tek bir ger~ege ~agirmi§lar, 
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aym metodu ta'kib ederek aym hakikatl savunmu§lard1r. Hepsi de Al
lah'm birligine davet etmi§ler ve tanrmm tekligini ileri siirmi.i.~lerdir. 
Hie; birisi Allah'tan ba§ka bir ilahm varllgm1 one siirmemi§tir. Allah'
tan ba§ka.sma dayand1gm1 .soyleyen \!Ikmami§tlr. Allah'tan ba§kasma 
.s1gman ve Allah'tan ba§ka yerlerde dayanak arayan bulunmami§tlr. 

9u halde «Mukayeseli dinler tarihi» okutan bilginlerin dedigi gi
bi, monoteizm (tek tannc1) inane; bir tekamiil sonu vanlml§, bulun .. 
mu§ ~ey degildir. Once birgok tannlarm varhgma inamld1g1, sonra iki
li tann inancmm geli§tigi, en sonunda tevhid inancmm ortaya pktl
gmi soyleyen tedrici tekamiiliin ash yoktur. Daha evvel insanlann to
temlere, ruhlara, y1ld1zlara ve gok cisimlerine tapmdlklanm, sonra ise 
bir tek Allah'm varhgmm kabul edildigini, insanlarm tecriibe ve dii
§iincelerinin geli§mesiyle inan\!lanmn da tekamiil edip geli§tigini, sos
yal ve siyasi sistemlerin evrimi ile, monar§inin geli§mesiyle dinlerin de 
tekamiil ederek geli§tigini savunan dinler tarihi bilginlerinin tezini 
kabul etrniyoruz. 

9iiphesiz .ki tarihin daha ilk giiniinden itibaren tek tann inancl
m savunan peygamberler gelmi§ ve bu gergegi de beraberinde getir
mi§lerdir. Bu hakikat, hi\! bir peygamberin dininde degi§memi§tir. Se
mavi dinlerin hie; birisinde tevhid akidesini.ri esaslaz:l degi§memistir. 
Nitekim bu hususu Hakim ve Habir alan Allah, Kitab-1 Miibin'inde bi
ze beyan buyurmaktadir. 

9ayet bu «Bilginler» . bize deselerdi ki : ccinsanlann tevhid akide
sini kavrayi§ §ekilleri, bir peygamberin de.vrinden diger peygamberle
rin devrine kadar geli§mi§ ve degi§mi§ti de, putperest cahiliyyetin iz
leri tevhid inancma kan~ffil§ ve bunun ·yiiziinden zaman zaman pey
gamberler gelmi§tir, gelen her peygamber de bu cahiliyyet inancmm 
kalmtllanm temizlemek istemi§tir. Nihayet bir zaman gelmi§ ki, halk 
kitleleri tarafmdan zaman zaman gelen peygamberlerin getirdigi tev
hid inanc1 benim.senmi§ veya kendilerinin ileri siirdiikleri sebeplerden 
otiirii diger putgu inanc;lar benirn~enmez olmU§tur.» Evet, §ayet boy
le veya buna benzer 'bir §eyler demi§ olsalard1, bir bak1ma yerinde ola
bilirdi. Fakat onlar daha ara§tlrmalarmm ba§mda Avrupa'daki ilim 
ile kilise duasmdki gizli dii§manhgm te'siri altmda kallyorlar. Hatta 
~agda§ bilginler bunu dii§iinmeseler bile, ara§tlrma metodlarmm te
melinde bu dii§manhk yatlyor. Aynca §UU.rlu veya §Uursuzca, dini dii
§iince §eklinin yik1lmas1 hedefi yer ahyor. Dinin Allah tarafmdan gon
derilen bir vahiy esasm d istinad etmedigini, ins,an c;ah§masmm ve ze
kasmm mahsUlii oldugunu, insanlarm dii§iince ve beden yapllannda
ki tekamiiliin dinde de cari oldugunu, bilgi ve san'at alamndaki de
gi.~ikliklerin dinde de vuku buldugunu is'bat etmege c;ah§Irlar. i§te bu · · 
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kokii c;ok eskilere dayanan dii§manhktan ve c;ok gizlice yer etrni§ bu
lunan dini dii§iinceyi yikma arzusundan, mukayeseli dinler tarihi 
dogmw~ ve metodunu aym esaslardan alarak birc;ok ki§inin yamld1g1 
veya aldand1g1 miisbet ilim olma hiiviyetini kazanm1§t1r. 

Herhangi birisi bu bilginlerin iddiasma aldanabilir ama dini tam 
bir miisliimanm, bunlarm soylediklerine inanmas1 asla dogru olmaz. 
Bu dinin temel prensiblerini kavrami§ bir mii'minin bir an bile bun
lann aldatmacasma uymas1 dogru olmaz. Kendi inanc;lan ile temelden 
c;ati§an bir sozii nas1l alabilir? Kendi nizammm apac;1k metodlarma 
biitiiniiyle z1d olan blr gorii§ii nas1l benimseyebilir? 

II - ~u halde peygamberler kafilesi bu sap1k insanlan hep ay
m c;agn ile davet etmi§lerdir. Aym inane; esaslanm getirrni§lerdir. Ve 
cahiliyyet erbab1 da bu yiice kafileyi hep aym §ekilde kar§Ilarm~ ve 
tevhid akidesine hep aym tarzda kar§l koymu§tur. Nitekim Kur'an-J 
Kerim, zaman ve mekan farkm1 gozetmeksizin zaman ve mekan ote
sinden aym gerc;ekleri dile getirmektedir. Peygamberlerin davet me
todu degi§medigi gibi, cahiliyyetin onlara kaf§l koyu§ §ekli de degi§·· 
memi§tir ... 

Gerc;ekten bu nokta iizerinde dikkatle durmak gerekir. Zaman bo
yunca cahiliyyet aym cahiliyyet olmU§tUr ... Qiinkii cahiliyyet, bir c;ag
da olup biten ve bir daha· tekerriir etmeyen tarihi bir olay degil, bir 
idari sistem, bir inane; ve bir akidedir. Her zaman da aym organik ya
plya ve giic;lere sahibtir. 

Biitiin cahiliyyetler, ilkin kullarm kullara kullugu esasma ve Al
lah'tan ba§kalanmn ilahla§tmlmasl temeline dayamr. Veya Allah'tan 
ba§ka ilahlann bulundugu esasma istinad eder ki, cahiliyyetin yap1s1 
itiban ile hie; fark yoktur aralarmda. ister bir cahiliyyet inanc1 bir
den fazla ilahlann varhgma inanmak §eklinde ortaya c;1ksm, isterse 
Allah'm yamnda ba§ka ba§ka giic; ve sulta kaynaklanmn mevcfldi
yeti esasma istinad etsin, hie; fark yoktur. Bu ikincilerde de nihayet 
birincinin ozellikleri insanlara verilmektedir. 

Peygamberlerin daveti ise, her zaman Allah'm birligi ve sahte 
tannlarm yik1lmas1 esasma dayamr. Yani yalmz ve yalmz Allah'm 
dinine baglamp Allah'tan bal}ka ilahm bulunmad1g1 ve yegane haki
miyyet ve saltanatm Allah'a ait oldugu esasma istinad eder. i.§te bu
nun ic;in cahiliyyetin dayand1g1 esaslarla temelden c;atl§lr. Ve bu yiiz
den onlarm varh~, cahiliyyetin varhg1 ic;in en biiyiik tehlike olur. He
le bir de tevhid temsilcilerinin ozel bir birlikleri olur da cahiliyyet bir
liklerinden ferdler koparmaya ba§larsa, inane; ve hareket yoniinden 
cahiliyyet erbabmdan tamamen aynlacak olursa, ayn kumanda mev
kiine ve ayn dayanak noktasma sahip olacak olursa o zaman bu c;atl§-
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rna daha da sert olur. Aslmda her zaman ve her yerde mevcud ohm 
tevhidc;i hareketin sahib olmasl gereken asll hususlar da bunlardlr. 

Cahiliyyet birligi -birbirine dayall organik bir yap1ya sahib ola
rak- i'tikadi yonden kendi varhk temelini tehdid eden ve varhgma 
hticum eden ayn ve kendi ba§ma birlik olmu§ bir tevhidc;i inane; sis
temi baghlanm gorecek olursa; i§te o zaman cahiliyyet erbab1 tevhid 
ehli kar§Ismdaki hakiki tutumlanm takimrlar. Ve c;ati§ma ba§lar. 

Aslmda bu c;ati§ma aralarmda ban§ ve anla§ma ic;inde ya§ama 
imkam olmayan iki varhgm arasmdaki c;ati§madir ... Bu sava§ her biri 
digerine tamamen z1d iki inane; sistemi arasmdaki stirekli bir sava§tir. 
Cahiliyyet birligi, birc;ok tannlarm varllg1 veY,a tann yerine konmu§ 
birc;ok ilahlarm mevcudiyeti esasma dayamr. Bunun i<;in de o sis
temlerde, kullarm kullara kullugu esastir. islam birligi ise tek tann 
ve bir Rab esasma istinad eder ve bu ytizden onda kullarm kullara ku1-
lugu diye bir §eyden soz etmek mtimktin olmaz. 

Madem ki islam birligi her gun te§ekktil devrinde iken daha ba§
langic;ta cahiliyyet birliginin bedeninden bir §eyler kopanp yemekte
dir. Sonra da cahiliyyet birliginin elinden idareyi ve kumanday1 ~es

Iim almak ic;in c;all§acaktir, btiti.in insanlan kullann kullara kullugu 
zilletinden kurtaracaktir ... Madem ki tevhid davas1 dogru ve mtista
kim yolunda ytiri.idtigti zaman btittin bunlan yapmak zorundadtr. 
Onun ic;in i§te cahiliyyet daha i§in ba§langiCmdan itibaren islam'm 
varllgma tahammtil gostermeyecektir. Ve i§te buradan ;:tnla§Illyor ne
den cahiliyyet erbabmm peygamberlerin davetine hep aym §ekilde 
kar§I koyduklan ... Onlann hareketleri, aslmda yay1llm hareketine 
kar§I nefsi koruma ve gasbedilen Allah'm hakimiyetine kar§I mUda
faa tavn almad1r. Hakimiyyet, cahiliyyet sistemlerinin gasbettigi Al
lah'm en onemli ozelligidir .. . 

III - Cahiliyyet erbabi islam davasmm kendisi ic;in bir tehlike 
oldugunu boylece kabul edince, bu davaYI bir oltim kahm savas1 ile 
kar§Ilami§tlr. Bu \!ati§mada anla§ma, ban§ ve ittifaktan soz edilemez 
elbette. i§te bunun ic;in ne cahiliyyet mensublan ne de peygamberler 
ve onlara tabi olanlar bu c;arpi§mamn mahiyetini degi§tirip kendileri

·ni aldatmi§lardir. 
«Ve ktifrede!J.ler peygamberlerine dediler ki : Ya sizi aram1zdan 

<;Ikannz veya dinimize donersiniz ... » 

~u halde onlar mtisliimanlann kendi saflarmdan aynhp ayr1 bir 
birlik ve topluiuk olarak akideleri ve inanc;lan c;evresinde toplanmala
nm ve boylece kendilerinden uzakla§malanm istemekle kalmay1p, din
le:rine donmelerini ve kendi topluluklan ic;inde eriyerek kaybolmalan-
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ru istemektedirler. Veya uzakl:ara gitmelerini arazilerini terk etmele
r~ni aksi takdirde zorla ~Ikaracaklanru soylemektedirler. 

Ama yuce peygamberlerden hi~ birisi cahiliyyet toplulugu ic;ine 
kan§arak erimeyi kabul etmemi§, kendi mfislumanca ozelliklerini yi
tirmeyi benimsememi§tir. <;unku musluman toplulugun dayand1g1 te
mel esaslar, cahiliyyet toplumunun dayandigl esaslardan ~ok hem de 
pek ~ok farkhd1r. Hatta onlar bugun islam'm mahiyyetini bilmeyen 
baz1 kimselerin soyledigi gibi iyi de dememi§lerdir. Pekiyi diyelim de 
kendi davam1z1 aralarmda yayahm ve bunun ardmdan onlan kandi 
inancinnza hizmet ettirelim dememi§lerdir. 

MU.Slumarun akidesiyle cahiliyyet cemiyeti i~inde aynlmas1 ve te
mayuz etmesi, islami varllgmm ve islam'a baglanmamn zaruri ~artl
dir. Bu konuda • ayn bir husus veya irade ve hurriyet ..soz konusu ola
maz. Aslma bak1Iacak olursa bu; topluluklann ve birliklerin organik 
yapiSI itibanyla yerine getirilmesi gereken kesin bir zarurettir. Zaten 
islam toplumunun bu o!'ganik yap1s1d1r ki; her zaman cahiliyyet top
luluklanm insanlarm bir tek A1lah'a kullugu esasma dayanan ve sah
te tannlanm idari ve kazai noktalardan silkip atmay1 hedef alan is
lam davetine kar§I hassas kilmi§tlr. Aynca cahiliyyet cemiyeti i~inde 
er.i.yip giden her organizmay1 bu cemiyyetin yap1s1 kendi dogrultusun
da kullamr ve baz1 mutekebbirlerin sand1g1 gibi muslfimanllklan ic;in 
hizmet ettirme imkam vermez. (Bkz. «Yoldaki i§aretler)) islam cemi
yetinin ozellikleri bolumu.) 

Bundan sonra artlk Allah yolunun davet~ilerinin asia gozden uzak 
bulundurmamalan gereken takdir ger~egi kahyor ki o da §Udur: AJ
lah'm kendi dostlarma yard1m ederek kavimleri ile onlarm aralanm 
hakikat Ol~usune gore ay1racagm1 bildiren va'dinin tahakkuku husu
sudur. Bunun i~in ancak ve ancak Allah davasma mensub olanl~trm 
kavimlerinden kesin olarak aynlarak hak Ol~usu ve esaslan dahilinde 
temayuz etmeleri gerekir. Bu aynhk ise dava adamlan cahiliyyet ~_;a
muru i~inde eriyip gittik~e ve bu te§kilatm hizmetinde ~ah§tlklan 
muddet~e asia ger~ekle§emez. Bu gibi dfi§uncelerle ·~irilecek her an 
davay1 geriletmekten ba§ka bir §eye yaramaz. Aynca AHah'tan gele
cek yard1nn, zaferi ve muaveneti de te'hir eder. Aslmda bu mes'uliyet 
~ok agrr ve onemli bir mes'uliyettir ki dava adamlan onu her an goz 
onunde bulundurup hesap ve ol~Ulerini ona g6re yapmak zorundadlr
lar ... 

IV - Son olamk ... Kur'an-1 Kerim'in iman kervarunm ve onla
. rm zaman ~ark1 bOyunca sap1k cahiliyyet erbab1 kar§Ismda takmdik
lan tavn anlat1rken kulland1g1 ·g6z ahc1 uslu'b guzelligi uzerinde dura.:-
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cag1z .. . Evet f1tratm ta ic;:inde nereden ac;:1k, sade, basit, gtiven verlci, 
kararll ve degi§mez hakikatin gtizelligi tizerinde .. . 

ccPeygamberleri de onlara demi§lerdi ki : Gokleri ve yeri yaratan, 
gtinahlanmiZI bag1§lay1p belirli bir stireye kadar meydan vermek ic;:in 
c;:ag1ran Allah'tan m1 §tiphe ediyorsunuz?» 

ccPeygamberleri onlara demi§lerdi ki : Biz de sizin gibi birer insa
mz ama Allah, kullarmdan diledigine lutufda bulunur. Allah'm izni 
olmad1kc;:a biz, size bir mucize de getiremeyiz. Ve mti'minler yalmz Al
lah'a tevekktil etsinler. Hem neden biz Allah'a dayamp gtivenmeyelim 
ki 'bizi dogru yolumuza 0 gottirmti§ttir. Sizin bize yapt1gm1z i§kencele
re de dayanacag1z. Ve tevekktil edenler yalmz ve yalmz Allah'a tevek· 
ktil etsinler.» 

Bu goz allc1 gtizellik ve tislub tisttinltigti, ancak ve ancak birle!?ik 
cahiliyyet ordulan kar§ISmda btittin peygamberleri tek bir kafile ola
rak ele alan bu sunu§ §eklinden ortaya c;:Ikabilir. Cahiliyyet erbabm1 
ve peygamberleri tek bir kitle olarak ele ahp diger gerc;:ekleri bu de
gi§en hadiselerln gerisinden izleyen ve peygamberlerin ta§Idigi risaletln 
sancag1 ile kar§Ilarmdaki cahiliyyet ordularmm sancagm1 birbirinden 
tefrik eden, zaman ve mekan perdesini ortadan kaldiran Irk ve cinsi
yet engellerini yok eden bir izah tarzmda ac;:Iklanabilir. 

Bir de bu gtizellik, ytice peygamberler kafilesinin ta'§Idigi hakikat 
ile bu varhklarm btinyesinde yer eden hakikatlar arasmdaki mtinase
betin ac;:Iklanmasmda gaze c;:arp1yor : 

ccPeygamberleri de onlara demi§lerdi ki : Gokleri ve yeri yaratan ... 
Allah'tan m1 §tip he ediyorsunuz? . .. >> 

c~Hem neden biz Allah'a dayamp gtivenmeyelim ki bizi dogru yo
lumuza 0 gottirmti§ttir.» 

ccGormtiyor musun ki Allah, gokleri ve yeri hak tizere yaratmt~tlr. 
Dilerse sizi gottirtir ve yeni bir varhk meydana getirir. Ve bu, Allah'a 
hie;: de zor degildir.» 

i§te boylece bu davadaki gerc;:ek ile, mevcudatta gizlenmi§ bulu
nan gerc;:ek ortaya c;:1km1§ oluyor. Ve ac;:1kc;:a btittin bu gerc;:eklerin tek 
bir gen;ek olan Zat-1 Bari'de birle§tigini ve gerc;:egin c;:ok koklti sag
lam bir yap1ya sahib oldugunu gortiyoruz. ccKokti yerde ve dallan gbk · 
te gtizel bir agac;: gibidir.» Bunun di§mda kalanlann hepsi de batlld1r, 
yok olacaktlr. Batil ise : ccYerden kopanlmi§, kokti olmayan kotti bir 
agaca benzer.» 

Bir de bu gtizellik, peygamberlerin rububiyyet ve uluhiyyet ger
c;:egini ve onun mahiyetini kavraYI§ ve anlaYI§lannda ortaya c;:Ikiyor. 

ccHem neden biz Allah'a dayamp gtivenmeyelim ki, bizi dogru yo-
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lumuza 0 gotiirmli§tiir. Sizin bize yapt1gm1z i§kencelere de dayanaca.
giz. Ve tevekkiil edenler yalmz ve yalmz Allah'a tevekkiil etsinler. '> 

Biitiin bunlar, birer i§arettir o parlak fevkalade giizellige ki , in
san iish1i.Ju o giizellige i§aret edip ge~ekten ba§ka bir §ey yapam1yor. 
Tipki c;ok uzaktaki bir yildiia i§aret etmek gibi. Her ne kadar i§aret o 
uzaklarda bulunan yildizm as1l yiiziinti bize gostern:ezse de gozlerl ona 
dogru c;eker. Bu bile yeter bizim ic;in ... (Seyyid Kutub Fi Zilal'il-Kur'
an, IX, 56-62). 

----- ---- - oOo - - -----

28 - Allah'1n verdigi nimeti kufre c;evirip degi~ti

renleri ve milletlerini helak olacaklan yere gotiiren1eri 
gormuyor musun? 

2Q - Y aslanacaklan cehenneme ki o, ne kotu bir 
karargahtir. · 

30 - Onlar Allah'In yolundan saptrrmak ic;in O'na e~
ler ko~mu~lard1. Ya~ay1n bakahm , varacag1n1z yer ~up
hesiz ate~ olacaktir, de. 

Nimete Kiifredenler 

Buhari, «Allah'm verdigi nimeti kiifre c;evmp degi§tirenleri gor
miiyor musun?» ayetindeki «gormek» manasma olan fiilin burada 
«bilmiyor musun?n anlammda oldugunu sayler ve bu ac;Iklamasma 
§U ayetleri delil getirir : ((Rabbmm Fil sahiblerine ne ettlgini gorme
din mi? n (Fil , 1), <<Binlerce olduklan halde oliim korkusuyla yurtla -
nndan t;Ikanlan gormedin mi? n (Bakara, 243) . Ayetteki ( J I _,)1 ) 
kelimesi de helak anlammdadir. ( . .. ) Ali ibn Abdullah'm Siifyan ka
nallyla. .. ibn AbbB.s'tan rivayetine gore; o, «Allah 'm verdigi nimeti 
kiifre c;evirip degi§tirenleri gormiiyor musun?» ayeti hakkmda §6yle 
demi§tir : Bunlar Mekke halkmm kafirleridir. Yine ibn Abbas'tan bu 
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ayet hakkmda Avfi'nin rivayetine gore; o, Cebele ibn Eyham ile arap
lardan ana uyup rumlara iltihak edenlerdir. Ayet her ne kadar biitiin 
ka.Jirler hakkmda umumi ise de, ibn Abbas'tan rivayeti sahih olan go 
rii§ bunlardan birincisidir. Muhakkak ki Allah Teala Muhammed (s.a.) 
i alemlere rahmet, insanlara nimet olarak gondermi§tir. Kim O'nu ka
bul eder ve §iikriinii yerine getirirse; cennete girer. Kim kabul etme
yip inkar ederse; o da ate§e girer. Yukarda verdigimiz ibn Abbas'm bi
rinci gorii§ii, Hz. Ali'den rivayet edilmi§tir. ~oyle ki: ibn Ebu Hatim'
in babas1 kanallyla . __ A'bdullah ibn el-Keva'dan rivayetine gore; o, Hz. 
Ali'ye : «Allah'm verdigi nimeti kiifre ~evirip degi§tirenleri ve millet
ler ini helak olacak yere gotiirenleri gormiiyor musun?» ayetini sor
mu§ da o : Beclir giiniindeki Kurey§ kafirleridir, demi§. Yine 1ibn Ebu 
Hatim'in Miinzir ibn ~azan kanallyla .. ; Ebu Tufeyl'den rivayetinde o, 
§Oyle anlatmi§ : Birisi Hz. Ali'ye geldi ve : Ey ¥ii'minlerin emiri, Al
lah'm verdigi ninieti kiifre ~evirip dei?;i§tiren ve milletlerini helak ola
caklan yere gotiirenler kinilerdir ? diye sordu. Hz. Ali : Kurey§ miina
flklandir, dedi. Yine ibn Ebu Hatim'in babas1 kanahyla ... ibn Ebu 
Hiiseyn'den rivayetinde o, §oyle anlatmi§ : (Bir giin) Ali i'bn Ebu Ta
lib (r.a.) kalktl ve : Bana Kur'ah'dan soracak kimse yok mudur? Al
lah'a yemin olsun ki, bugiin onu benden daha iyi bilen birini bilmi~ 
olsayd1m ve o ki'§i deni~ler a§m bir yerde de olsayd1, mutlaka ona gi.
derdim, dedi. Abdullah ibn el-Keva kalk1p : Allah'm nimetini kiifre 
~evirip degi§tirenler ve milletlerini helak olacaklan yere gotiirenler 
kimlerdir? diye sordu da o, §Oyle dedi : Onlar; Kurey§ mii§rikleridir. 
Onlara Allah'm nimeti olan iman geldi de Allah'm bu nimetini kiifre 
~evirip clegi§tirdiler v·e milletlerini helak olacaklan yere gotiirdiiler. 

<tAllah'm verdigi nimeti kiifre ~evirip degi§tirenleri gormiiyor mu
sun?» ayeti hakkmda Siiddi der ki : Muslim el-Miistevfi, Hz. Ali'den 
rivayet ediyor ki; o, §Oyle demi§tir : Bunlar; Kurey§'den iki giinahkar 
kabile olan Umeyye ogullan ve Mugire ogulland1r. Mugire ogullan, 
kabilelerini Bedir giinii helak olacaklan yere gotiirmii§lerdir. Umeyye 
ogullan ise, Uhud giinii kabilelerini helak olacaklan yere indirdiler. 
Ebu Cehil Bedir giinii, Ebu Siifyan da Uhud giinii bu i§i yapmi§lar
dir. Ayette ge~en «helak olacaklan yer» ise, cehennemdir. ibn Ebu 
Hatirn'in -Allah ona rahmet eylesin- Muhammed ibn Yahya ka
nahyla ... Amr ibn Miirre'den rivayetinde o, §Oyle demi§tir :Hz. Ali'yi 
«Milletlerini helak olacaklan yere gotiirenleri gormiiyor musun?» aye
tini okurken i'§ittim. ~oyle dedi : Bunlar Kurey§'den en giinahkar iki 
kavim olan Umeyye ogullan ve Mugire ogulland1r. Mug-ire ogullan, 
Bedir giinii helak olundular. Umeyye ogullan ise bir siireye kadar fay
dalandmldil.ar. Hadisin bir benzerini Ebu ishak da, Amr zi-Miirr ka-. 
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nahyla Hz. Ali'den rivayet eder. Hadis bu f?eklinden ba.§ka bir §ekilde 
de rivayet edilmi§tir. 

Sufyan es-Sevri'nin Ali ibn Zeyd kanallyla ... Orner ibn Hattab'
dan rivayetine gore; o, <<Allah'm verdigi nirneti kufre <;evirlp Ciegi§ti.
renleri gormuyor rnusun?» ayeti hakkmda §6yle derni§tir: Bunlar Ku
rey§'den en giinahkar iki kavimdir: Mugire ogullan ve Umeyye ogul
lan. Mugire oguilannm Bedir gunu haklanndan geldiniz. Urneyye 
ogullarma gelince; onlar bir sureye kadar faydalandmldilar. Aym f?e
kilde Hamza ez-Zeyyat'm Arnr ibn Murre'den rivayetine gore; ibn Ab
bas, Orner ibn Hattab'a : Ey mu'rninlerin erniri, «Allah'm verdlgi ni 
rneti kiifre <;evirip degi§tirenleri ve milletlerini helak olacaklan yere 
goturenleri gorrnuyor rnusun?» ayeti hakkmda ne dersin? derni§ti. Hz. 
Orner §Oyle dedi: Onlar Kurey§'den iki en gunahkar kavimdir: Be
nirn day1lanrn ve senin amcalann. Allah Teala Bedir gunu benim da
yilanrnm kokunu kaz1d1. Senin amcalarma gelince; Allah Teala bir sii
reye kadar onlara rnuhlet vermi§tir. Miicahid, S~id ibn Cubeyr, Dah.
hak ve Katade ibn Zeyd bunlann Bedir gunu olduriilen KureY§ ka
firleri oldugunu soylerler. Aym gorti§ti Malik de tefsirlnde Natl'den, a 
ise ibn Orner'den rivayet etmi~tir. 

Allah Teala: «Onlar Allah'm yolundan saptlrrnak i<;in O'na e§ler 
ko§rnU§lardL» buyurur ki; onlar Allah'a O'nunla beraber tapmd1klan 
ortaklar ko§illU§lar ve insanlan da buna <;ag1rrni§lard1r. 

Sonra Allah Teala peygarnberi (s.a.) nin diliyle onlan tehdid eder 
ve: Ya§aym bakallrn, varacagm1z yer §tiphesiz ate§ olacaktlr, de, bu
yurur. Dunyada neye gtictintiz yetiyorsa yapm1z. Her ne olursa C!lsun 
donup dola§Ip varacagm1z yer, mutlaka ate§ olacaktlr. Nitekim Allah 
Teala ba§ka ayetlerde §6yle buyurrnaktadlr : Onlan az bir sure gec;in
dirir, sonra da ag1r bir azaba stirtikleriz.» (Lokman, 24), «Onlara, dtin
yada bir rnuddet faydalanma vard1r. Sonunda donti§leri Bize'dir. Biz 
de ktiftirlerinden dolayl kendilerine en §iddetli azabl tattlracagiZ.•> 
(Yunus, 70). -

0~ 0 ~/''/~ 0 '('!/r:, "' / 1
/ J .. "J/1,..~ //,0~ 
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31 - iman eden kullanma soyle : Namazr .1:nlsmlar, 
ah~veri~ ve dostlugun olmayacagr gun gelmezden once; 
kerrdilerine verdigimiz nzrktan gizli, actrk infak etsinler. 

Tefs!r, C. VIII F . 272 
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Allah Tea.lfl: kullanna kendisine itaatl, tek ve ortag1 olmayan Al
lah'a ibadetten ibaret olan namaz1 yerine getirmek, zekatlanm eda et
mek, akrabalara harcamada bulunmak ve yabanc1lar.a iyilikte bulun
makla Allah'm . kendilerine nz1k olarak verdiklerinden infakda bulun
mak suretiyre Allah'm hakk1m yerine getirmeyi ve yaratlklarma iyi
lik yapmay1 emreder. Burada namazlarm ikamesinden maksad; vakit
lerine, hadlerine, ruku', secde ve hu§uuna riayet etmektir. Allah Te
.ala nz1k olafak verdiklerinden gizliden ve a91ktan infak1 emretmi§tir. 
Kullar, all§-veri§ ve dostlugun olmayacag1 giin olan k1yamet giinii gel-
mezden once kendilerini kurtarmak i9in bunlara ko§malldlr. 0 giinde 
nefsinin sallverilmesi kar§Illgi olarak hi9 kimseden bir fidye kabul 
olunmayacaktlr. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette §oylc buyurur : 
«Bugiin sizden ve kiifretmi§ · olanlardan fidye kabul edilmez.)) (Hadid, 
15). <<Dostlugun olmayacag1 giin gelmezden once .. . )) ayeti hakkmda 
ibn Cerir der ki : Allah Teala §oyle buyuruyor : Orada hi9·: bir dostun 

. dostlugu yoktur. Azab1 hak eden kimse bir dostun dostlugu ile 'bagi~
lanmayacaktlr. Aksine orada adalet vard1r. Katade der ki: Muhak
kak ki Allah Teala, diinyada all§-veril)in ve insanlarm diinyada iken 

· birbirleri arannda kuracaklan dostlugun oldugunu bilmektedir. Kiql 
kiminle dostluk yaptlgma ve ni9in onunla beraber olduguna baksm; 
§ayet bu, Allah nzas1 i9inse devam etsin. ~ayet Allah nzasmdan ba§
ka bir §ey i9inse ondan aynlsm. Ben de derim ki : Huradan maksad 
§Udur: Allah Teala (o giinde) kimseye all§-veri§in faydas1 olmaya
cagmi, bulmu§ olsa dahi yeryiizii dol~su altlm fidye olarak verse fid
yenin kabul olunmayacagm1, eger Allah'a kafir olarak kavu§mU§Sa 
kimsenin dostlugunun ve §efaatmm fayda vermeyecegini haber vf.:r
mektedir. Nitekim ba§ka ayetlerde §Oyle 'buyurur: <<Ve oylesi bir gun
den sak1mn ki; o giin kimse kimseden yana bir §ey Odeyemez, kim
seden bedel kabul olunmaz, '§efaat fayda vermez ve yard1m olunmaz.)) 
(Bakara, 123), «Ey iman edenler; all§-veri§in, dostlugurt ve §efaatm 
olmad1g1 giin gelmezden evvel size verdigimiz nz1klardan infak edin. 
Kafirler, i§te zalirnlerin kendileridir.)) (Bakara, 254). 
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32 -- Allah 0' dur ki; gokleri ve yeri yaratan, indir
digi su ile size nz1k olarak iin1nler <;1karand1r. Emri ge
regince denizde yuzmek uzere gemileri ve nehirleri em
rinize verdi. 

33 -- Devamh olaraJk yorungelerinde yuruyen giine
~i ve ay1 size miisahhar klld1. Geceyi ve giindiizii de size 
tahsis etti. 

34 -- 0, size istediginiz ~eylerin hepsinden verdi. Al
lah'In nimetini sayacak olsan1z bitiremezsiniz. Dogrusu 
insan pek zalim ve nankordur. 

Allah'm Nimetini Sayacak Olsamz Bitiremezsiniz 

Allah Teala, yaratlklarma olan nimetlerini~ say1yor. Gokleri korun
mu§ bir tavan olarak onlar i<;in yaratml§tlr. Yerylizi.ini.i do~ek kllffil§
tlr. Gokten su indirmi§ ve onunla renkleri, §ekilleri, tadlan, kokulan 
ve faydalan degi§ik meyve ve ekinlerden <;e§itli bitkilerden <;ifter Gif
ter <;lkarmi§tlr. Deniz suyunun dalgalan i.izerinde yi.izer kllJDakla ge
mileri onlann emiine vermi§tir. Gemiler denizin dalgalan i.izerinde 
Allah'm emriyle yi.izerler. Denizi de onlara mi.isahhar kilmi§tlr. Yolcu
lann bir iklimden ba§ka bir iklime oradakileri buraya, buradakileri 
oraya ta§Iyabilmeleri ve gidebilmeleri i9in gemileri ta§Imaya tahsis 
buyurmu§tur. Yeryi.izi.ini.i bir yerden ba§ka bir yere kadar yaran ne· 
hirleri; i<;mek, sulamak ve <;e§itli faydalar edinmek suretiyle kullan
na nz1k olmas1 i<;in musahhar lnlml§tc. «Devamh olarak gece ve gi.in
di.iz durmadan yori.ingelerinde yi.iri.iyen gfme§i ve ay1 da size mi.isah
har klll11l§tlr.», «Gune§e Aya ula~Jmak di.i§mez. Gece de gi.indi.izi.i ge-
9ecek degildir. Her biri.si bir yori.ingede yi.izerler.>> (Yasin, 40), «Gi.in
d i.izu; durmadan kovalayan gece ile bi.iriir. Gi.ine§ ay · ve y1ldizlar 
O'nun emri ile mi.isahhar lnhnl11l§lardir. Bilin ki; yaratma da, emir 
de O'nundur. Al emlerin Rabb1 olan Allah 'm §El.lll ne yi.icedir.JJ (A'raf, 
54). Gi.ine§ ve ay, birbirlerini ta'kib ederler. Gece ve gi.indi.iz birbir
lerini eksiltir. Bazan birisi digerinden allp uzar, sonra digeri bundan 
allp k1saur. «Gi.indi.izi.i g·eceye g-ircirir, geceyi gi.indi.ize girdirir. Gi.ine§i 
ve ay1 buyruk altma alml§tlr. Eer biri belli bir sure i<;in hareket eder.J> 
(Fatlr, 13). i§te bunlan yapan Aziz ve Gaffar olar.. Allah't1r. «Geceyi 
gundi.ize dolar, gi.indi.izu geceye dolar. Gi.ine§i ve ay1 mi.isahhar kll
mi§tlr. Her biri belirli bir si.ireye kadar yori.ingelerinde cereyan eder.J> 
(Zi.imer, 5) . 
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«0, size istediginiz §eylerin hepsinden verdi.» Her durumunuzda 
haliruzle ve sozuniiZlE~ istediginiz §eylerden ihtiya~t duyduklanmzm 
hepsini s.izin i~in hazirlami§tlr. Selef'ten birisi. der ki : «istediginiz_ ve 
istemediginiz her §eyden size verdi.» Baz1lan buray1 : istemediginiz, 
arzulaml}digmiz her bir §eyi size vermi§tir, anlamma gelecek §ekilde 
okumu§lardir. Allah Teala : «·Allah'm nimetini sayacak olsamz bitire
mezsiniz.» buyurarak burada, verilen nimetlerin §iikrunu yerine ge
tirmek bir tarafa kullarm nimetleri saymaktan bile aciz olduklanm 
haber vermektedir. Nitekim Talk :ibn Habib ___~Allah ona rahmet eyle
sin- §Oyle demi§tir: Allah'm hakkl, kullarm yerine getiremeyecegi 
kadar ag1rd1r. Allah'm nimetleri, kullarm sayamayacag1 kadar ~oktur. 
Fakat sabaha tevbe ediciler olarak ·~1km ve tevbe ediciler olarak ak
§amlaym. Buhari'nin Sahih'inde rivayet edildigine gore Allah Rasulu 
(s.a.) §Oyle dua buyururmu§: Ey Alah'1m, nankorliik edilmeden, taat-· 
tan geri durulmadan ve mustagni olunmaks1zm ey Rabb1m1z, hamd 
Sana mahsustur. 

Hat1z Ebu Bekr el-Bezzar'm Musned'inde ismail ibn Ebu Haris 
kanahyla. .. ·Enes'ten, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine 
gore; o, §Oyle buyurmU§tUr : Kiyamet giinu Ademoglu ic;in uc; divan 
g1kanhr : i~lnde salih amelinin oldugu bir divan, giinahlarmm oldu
gu bir divaiJ. .ve Allah tarafmdan ona bah§edilen nimetlerin bulundu
gu bir divan. Allah Teala nimetlerin divamndaki nimetlerin en ku
c;ugune: Onun salih amelinden ucretini al, buyurur. 0, nimet salih 
amellerinin hepsini ahr, sonra bir k1y1ya ~ekilip §Oyle der : izzetin 
adma yemin olsun ki hakk1m1 tam almad1m. Gunahlar ve nimetler 
kallr. Allah Teala merhamet buyurmak istedigi zaman: Ey kulum, 
senin i~in iyiliklerini kat kat artlrd1m ve glinahlanndan vazgec;tim, 
buyurur. Ravi der ki : Oyle samyorum: Nimetlerimi de sana bagi'?la
dim, buyurur. Hadis garibdir ve senedi zay1ftlr. Bir eserde rivayet 
olunduguna .gore Davud (a.s.) : Ey Rabb1m, Sana '§iikretmem dahi 
Senin bana bir nimetin iken Sana nas1l §iikredeyim? demi§ti de Al
lah Teala : Ey Davud i§te §imdi Bana §iikrettin. Ni:r:netlerin §iikrunii 
eda etmekten aciz oldugunu itirat ettiginde Bana gerc;ekten §iikret
mi§ oldun, buyurdu. 

( .... ........... .. . ) 

----- i Z A HI -----

«Gokleri ve yeri yaratlr.» 
Burada birkac; konu vard1r: 
Birinci Konu : Eger gok olmasayd1, oradan yagmur inmeseydl, 
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yer de olmasayd1, suyun yerle§ip kalacag1 bir mekan olmazd1. 0 hal
de gaye ve diizenin olmas1 i<;in bunlann ikisinin de bulunmas1 §art
tlr. 

ikinci Konu: ((indirdigi su ile» kavlidir. Bu §lkkm anla§Ilmasmda 
iki gorii§ vard1r : _ 

1) Su, buluttan inmektedir. Buluta gok denmesinin sebebi ise 
cnun yiiksek olmas1d1r. 

2) Allah suyu ,gogiin kendisinden indirmektedir. Bu ikinci go
rii& akla uymamaktad1r. c;unkii yiiksek bir dagm tepesine <;1kan bir · 
insan, bulutlarm kendisinden daha a§agida oldugunu ve gokten yag
mur falan inmedigini goriir. Ayru kimse oradan a§ag1ya indiginde, 
iizerine o bulutun yagmur yagd1rd1gm1 mii§ahade eder. Binaenaleyh, 
bu konuda bir tarti.§ma yap1lamaz. 

U-<;iincii Konu : Bir k1s1m ulema Cenab-1 Allah'ui bu meyveleri 
gokten inen bu sQlar vasitasiyla adet uyarmca \!1kard1gml soyliiyor
lar. Bunlara . gore; olaym boyle cereyan etmesinde insanlarm yaran 
vardlr. Zira insanlar ooylece anlarlar ki, bu az1c1k menfaatlan . elde 
etmek ic;in birtak1m me§akkat ve yorgunluklara katlanmak gerekiyor. 
Durum bu olunca; ahiretteki siirekli ve biiyiik menfaatlar ise zahmet 
ve yorgunluklara katlamlmaya daha lay1ktlr. Eger bir insan bu diin
yadaki degersiz ve basit menfaatl ugruna rahat ve zevkini birakabili
yorsa, ahirette Allah'm miikafatma nail olmak, azabmdan kurtulmak 
i<;in diinyevi lezzetleri rahathkla b1rakabilmelidir. Bu se'beble Yiice Al
lah, ahiretle herkese her arzusunu hie; bir zahmete gerek kalmaks1zm 
veriyor. Kelamc1lann gorii§ii budur. Bir ba§ka grub ise Allah'm mey
ve ve bitkileri gokten inen su vas1tas1yla meydana getirdigini soyle
mektooirler. GOriiliiyor ki bu konu tamamen kelam ilmine ait bir ko
nudur . . Ve biz bu konu iizerinde Bakam suresi tefsirinde durduk. 

Dordiincii Konu: Ebu Miislim ((:Mahsuller» kelimesinin c;ogunluk
la agac;lardan elde edilen meyveler ic;in kullamldigmi, bazan da sebze 
ve tahlllar ic;in kullaruldigmi soyliiyor. ((Her biri meyve verdigi zaman 
onun · meyvesinden yeyiniz. Hasad zamam gelince de paym1 veriniz» 

. mealindeki ayette de bOyle olmu§tur. 
Be§inci Konu : Ayette ((Size yiyecek olarak mahsuller c;1kardv> 

buyurulmaktadlr. Yani Cenab-1 Allah: bu meyveleri 'bize ancak nz1k 
olmas1 i'c;in c;1karmaktad1r, demektir. Demek ki Allah, bu meyveleri 
insanlara fayda saglamak ve iyilik etmek i<;in yaratmaktad1r. c;unkii 
iyilik, ancak onu yapan kimsenin kaf§1Smdakine fayda saglarnas1yla 
iyilik olabilir. 

( ..... ... ... .. .. ... ) 
Dordiincii Delil : ccEmri geregince denizde yiizmek iizere gemileri 
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ve nehirleri s1zm emnmze verd~.» ayetidir. Bu ayetin bir benzeri de 
«O'nun mucizelerinden biri de denizde daglar gibi gemilerdir.» mea~ 
lindeki ayettir. Burada da birka~ konu vard1r : 

Birinci Konu : Yeryiiziinde biten §eylerde tam olarak yararlan
mak ancak denizlerde dola§an gemilerle miimkiin olur. <;iinkii Cenab-1 
Allah, diinyamn her taraf1m ayn nimetlerle. siislemi§tir. Bu tarafm 
nimetleri 6biir tarafa, oramnki bu tarafa ta§mmahdlr ki ticaret ve 
karlar ~ogalsm. Fakat bu ta§Ima i§lemi ancak kara nakil vas1tas1 deve 
ve deniz gemileri ile olmaktad1r. i§te bu gemiler ayette zikredilmi§tir. 
Gemileri insanlar yaptlg1 halde ((Gemiyi sizin i~in teshir etti» ciimle
sinin as1l manas1 ne olabilir? diye bir soru sorulabllir. 

Biz deriz ki : Kullarm fiillerini Allah'm yarattlgm1 kabul ettigi
mize gore, bunun cevab1 kendiliginden verilmi§ oluyor. Miifessirlerin 
anlay1'§ma gore Kadi 'bu soruya §6yle cevab vermektedir : Eger Cenab-1 
Allah gemilerin yap1mma imkan veren sert aga~lan demir ve sair 
aletleri yaratmasaydl; gemiyi nasll in§a edeceklerini onlara ogretme
seydi, suyu geminin akmasma uygun dii§en o ak1c1 6zellige sahip k11-
masayd1, riizgarlan ve onda bulunan gii~lii hareketleri yaratmasayd1, 
nehirleri geni§letmeyip gemileri akmasma yarayan derinliklere sahip 
k1lmasayd1, ,gemilerden yararlamlamazdL i§te biitiin bunlan . Allah 
Teala yaratt1g1 i~in, bu i§leri yoneten, boyun egdiren kendisi oldugu 
i~in, gemiler zatma nisbet edilmi§tir. 

ikinci Konu : Cenab-1 Allah bu ayette boyun egdirmeyi kendi em
rine nisbet etmi§tir. <;iinkii biiyiik bir padi§ah biqeyi bizzat yapmak
la nitelendirilmez. O'nun zatlm yiiceltmek i~in §U i§in yapllmasm1 
emretti denir. Baz1 ilim erbab1 da bu konuyu «Bizim emrimiz bir ~eyi 
dlledigimiz zaman ona ancak «oln dememizden ibarettir. 0 da olu
verir.» ayetinin zahiri mana.sma hamletmi§lerdir. 

U~iincii Konu : Gemi cans1z varhklardand1r. Dolayisiyla ona bo
yun egdirmek mecaz ifade etmektedir. Denizcinin istegine uygun ola
rak su iizerinde ak1p gittigi i~in sanki ona boyun egmi§ bir hayvan 
gibi dii'§iiniilmii§tiir. 

Be§inci Delil : «Nehirleri sizin emrinize vermi§tir.» ayetidir. Deniz 
suyu tanmda ~ok nadir kulla.11ldig1 i~in Yiice Allah 1rmak ve gol su
lanyla kullarma ihsan etmi§ oldugu nimetlerini zikretmi§tir. Ki, su 
buralardan tanm ve bitki alanlarma akar. Keza deniz suyu, . i~mek 
i~in elveri§li degildir. Bunun i~in elveri§li alan nehir suland1r. 

Altmc1 ve yedinci delil : «Devamh olarak yoriingesinde yiiriiyen 
giine§i ve ay1 size miisahhar k1ld1» ayetidir. 

( ...... .. . . .. . ... . . ) 
Ay ve giine§in yaran biiyiiktiir. Cenab-1 Allah bir~ok ayette buna 
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dikkat ~ekmektedir. Miifessirler ayette gec;en ( ~b ) ((devamh 
olarak'' kelimesini §6yle a~Iklaml§lardlr : Yani ay ve gune§ karanllg1 
gidermek, bitki ve canhlan beslemek konusundaki hareketlerinde dii
zenli bir adet iizeredirler, demektir. <;iinkii giine§ giindiiziin, ay ise 
gecenin sultamd1rlar. Giine§ olmasayd1, dort mevsim de olmazd1. Dort 
mevsim olmasayd1 kaihatm diizeni tamamen bozulurdu. 

Sekiz ve dokuzuncu deliller : «Geceyi ve giindiizii de size teshir 
etth ayetidir. 

Bunlarm faydalan Kur'an'da zikredilmektedir. <<Geceyi bir ortii 
k1ld1k: Giindiizii de ge~inme zamam yaptlk.>> Rahat edesiniz diye, <<Ge
ceyi sizin i~in vareden, giindiizii de 1~1kll yapan O'durn ayetlerlnde 
oldugu gibi. Kelamc1Iar gece ve giindiiziin teshirinin mecazi oldugu
nu, c;iinkii bunlann birer araz olduklarml boyun egemeyece~Ierlnl 

. ileri siirmektedirler. 
Onuncu delil : <<0, size istediginiz §eylerin hepsinden verdi.>> aye

tidir. Yiice Allah o biiyiik nimeti zikrettikten sonra, sadece buna bagll 
kalmay1p kullanm~ say1 ve hesaba gelmeyecek kadar istek ve yarar
lanm kar§Ilad1gm1 ac;1khyor ve ((istediginiz h'er §eyden size verendir.>> 
buyuruyor. Yani, ihtiyacm1z olan, ge~iminiz ve ya§ayi§Imz ancak ken
disiyle elveri§li olacak her§eyi size vermektir. Ya da, biitiin bunlan siz 
istemeden verendir, demektir. Cenab-1 Alah bu nimetleri zikrettikten 
sonra <<~ayet O'nun nimetini sayacak olsamz sayamazsmiZ>> ciimlesiy
le ayetl bitiriyor. Vahidi ((sayamazSllllZll kelimesini ((~ok oldugu ic;ln 
onun . hepsini saymaya giiciiniiz yetmez>> §eklinde tefsir etmektedir. 

AUah'm nimetlerinin c;e§itlerine vak1f olmanm imkans1zhgm1 bil
mek isteyen kimsenin bundan ne kadar aciz oldugunu anlamas1 i~in 
sadece bir §eye bak1p dii§iinmesi kafidir. Biz bu noktada iki misal 
zikredecegiz. 

Birinci misal : Doktorlar sinirleri beyinle ilgili ve omurilik olmak 
iizere iki k1sma aymyorlar. Beyne ait olanlann yedi tane oldugunu 
soylemektedirler. Bu yedi sinirin her birinden dogan fayda ve hlk
metleri tigrenmek i~in kendilerini yoran bu zatlann dejigine gore; 
bu yedi sinirin herbiri bil\!ok dallara aynlmakta, onlann da herbiri 
k1ldan ince olan birc;ok dallara btiliinmektedir. Bunlarm herbirinin 
uzuvlara giden yollan vard1r. ~ayet bu dallardan sadece biri ya nice
lik, ya nitelik veya konumu sebebiyle bozulsa biinyenin tiim diizeni 
bozulacaktlr. Bu dallar sayiCa cidden c;okturlar ve hetbirinin ozel bir 
yaran ve gorevi vard1r. insan bu durumu dii§iinse o sinirlerden her
birinden dolaJI Cenab-1 Allah'm kullan iizerindeki biiyiik nimetlerlnl 
anlar. Eger bu nimetlerden biri olmasa insamn zaran biiyiik olacak
tlr. Keza o insan anlayacak ki, o nimetleri birbir bilmek, onlarm du-



4344 iBN KESIR (Ciiz: 13; Sure: 14 

rumlarma muttali olmak kendisi i<;in kesinlikle imkans1zd1r. i§te bu 
noktada : ((Allah'm nimetini saymaya kalksamz sayamazsm1z» ayeti
nin dogruluguna kesinlikle hiikmeder. Aym durumu atardamar ve top
lardamarlar i<;in de dii§iinebiliriz. Hatta her basit ve bile§ik uzuvda, ni
telik, nicelik; konum, gorev, etki ve tepki baklmmdan aym §ekilde in
celeme yapabiliriz. Bu konu sahilsiz bir deniz gibidir. Bu bir tek in
samn bedeninde boyle olursa onun nefis ve ruhunda bulunan nimet
leri dii§iinmeliyiz. <;iinkii ruhlar aleminin ilgin<; yanlan madde ale
mininkinden <;oktur. Sonra bir canlmm durumu bu ise, bir de felek
ler ve y1ld1zlar aleminin, unsurlarm, deniz, kara, bitki ve hayvanlar
da 'bulunan acaibliklerin durumlanm dii§iinelim. Anlanz ki; biitiin 
mahlukatm ak1llan birle§tirilerek bir tek ak1l haline getirilse ve in
san bu ak1lla Allah'm en basit blr §eydeki hikmetinin acaibliklerini 
dii§iinse ancak c;ok az bir miktanm idrak edebilir. 

ikinci misal : Agz1m1za koymak iizere elimize · ald1g1m1z bir lok
mamn oraya kadar olan ve ondan sonra olacak hailerine bakallm. Bu 
bir lokma ekmek meydana gelebilmesi i<;in biitiiniiyle bu kainatm el
veri§li §ekilde bulunmas1 gerekir. <;iinkii mutlaka bugdaya ihtiyar; 
vard1r. Bugday dart mevsimin Jlu§masi, unsurlann terkibi, riizgar ve 
yagmurun bu~unmas1 ile biter, ye§erir. Sayd1g1m1z §eylerin her biri de 
ancak gok cisimlerinin hareketi, baz1 y1ld1zlarm digerlerine etkisi, bU
nun yon, siir'at ve ag1rllk bak1mmdan niteligi konusunda belli bigim
de birle§me halinde olmasmdan sonra olabilir. Bugday bulunduktan 
sonra un ve ekmek yapma aletlerinin bulunmasma, bu aletlerin ya
pllmasl i<;in de daglarm i<;inde demirlerin olmasma ihtiyac; vard1r. 
Sonra demirden aletlerin yap1labilmesi i~in, daha once ba§ka demir
den aletlerin bulunmas1 gerekir. Biitiin bunlar bir ilk alet olmadan 
meydana gelememektedir. Bunlann nas1l ozel §artlarda olu§tugunu 
dii§iinelim. Bu aletler bulunsa da o undan ekmek yapmak it;in bir 
de toprak, su, hava ve ate§in birle§mesi laz1md1r. Biitiin bunlar lokma 
elimize gelinceye kadar gec;en safhalard1r. ~imdi onu bir de bundan 
sonra takib edelim. Canlmm bedeninin terkibinde, bu lokmadan ya
rarlanabilmesi i<;in Allah'm bedenleri nas1l yaratt1gma, canlmm han
gi yemekle zarar gordiigiine, zararlann hangi uzuvda meydima geldi
gine bakallm. Biitiin bunlar hakkmda bilgi edinebilmek i9in anatomi 
ve t1b ilmini bilmemiz gerekir. Bu zikrettiklerimiz yalmzca bir lok
madan nas1l yararlandiglmlZl · gormenin ancak biitiin bunlan bilmek
le miimkiin olabilecegini, aklllann bu konulardan herhangi birini kav
ramaktan aciz oldugunu gostermektedir. i§te bu gii<;lii delil ile ((Al- · 
lah'm nimetini saymaya kalkarsamz sayamazsmiZ» ayetinin dogrulu
gu anla§Ilml§ olur. Bundan sonra Cenab-1 Allah ((dogrusu insan pek za-
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lim ve nankordiir>> buyurmu§tur. Baz1lan bu k1sm1 §iikriinii unutarak 
nimete zulmeder, nimetler i~in ~ok nankordiir, diye a~1klama yapar
ken, baz1lan da zor zamanda ~ok zalimdir, §ikayet eder, s1zlamr. Ni
met zamamnda nankordiir, biriktirir ve vermez, demi§lerdir. Burada 
iki konu vard1r : 

Birincisi : insanm f1tratmda unutma ve usanma huylan vard1r. 
Bir nimet bulsa onu o anda unutur, §i.ikretmeyip zulmeder. Eger unut
masa, ondan usamr ve nankorliige dii§er. Keza Allah'm nimetleri ~ok
tur. insan bunlarm baz1s1m dii§iinmeyi denese digerlerini unutur. 

ikincisi : Cenab-1 Allah burada ((Dogrusu insan pek zalim ve nan
kordiir.)) derken en-Nahl suresinde de <<~iiphesiz Allah ~ok bagi·§layr
Cl ve merhametlidir)) buyurmaktad1r. Ben bu konuyu dii§iiniince ak
llma bir niikte geldi : Sanki Cenab-1 Allah §Oyle buyurmaktad1r: Eger 
senin elinde ~ok nimet varsa sen alansm, ben de verenim. Sen onlan 
ald1gm zaman sende iki nitelik meydana gelir: Qok zalim ve nankor 
olursun. Ben de onlan sana verdigim zaman iki niteligim olur: Qok 
bag1§lay1c1 ve merhametli olmak. Yani sanki §byle demek istemekte
dir : Sen ~ok zalimsin; Ben de ~ok bag1§lay1c1y1m. ~ayet sen r;ok nan
korsen ben de ~ok merhametliyim. Ben senin acz ve kusurunu bilirim. 
Senin kusuruna kar§I ancak nimetimi arttlrma ile, zulmiine kar§I da 
ancak dostlugumu devam ettirme ile mukabele ederim. (Fahreddin 
Razi, Mefatih el-Gayb, XIX, 126-131) . 

----- oOo -----
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35 - Hani ibnlhim demi1?ti ki: Rabb1m; bu 1?ehri em-
niyetli k1l, beni de ogullarrm1 da puta tapmaktan uzak 
tut. 

36 - Rabb1m; c;iinkii onlar insanlardan birc;ogunu 
b~tan Qikardilar. Bundan sonra bana uyan bendendir. 
Bana kar1?I. gelen kimseyi de Sana havale ederim. Muhak
kak ki Sen, Gafur, Rahim' sin. 
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Rabb1m, Bu ~ehri Emniyetli KII 

Allah Teala burada (bu makamda) arap mii§riklerine kaqt bir 
cevab olarak haram belde olan Mekke'nin 1\uruldugu ilk giinden iti
baren tek ve ortagt olmayan Allah'a ibadet iizre kuruldugunu, bura.
smm ibrahim sebebiyle ma'mur ve meskun oldugunu, Hz. ibrahim'in 
Allah'tan ba§kasma ibadet edenlerden beri oldugunu, Mekke'nin emin 
olma.sma dua ettigini ve : «Rabbtm bu §ehri emnlyetli ktl.n dedig\ni 
zikreder. Allah Teala onun bu duasma icabetle §6yle buyurur: «Qev
relerinde insanlann zorla kaptllp gotiiriilmesine ragmen orayt mukad
des bir haram yapt1gm~1z1 onlar gormediler mi?)) (Ankebut, 67). Ba§
ka bir ayette ise §6yle buyurulmaktadlr : «Muhakkak ki; insanlar ic;:in 
konulmu§ ilk ev, 90k miibarek kurulan ve alemler i9in hidayet olan 
Mekke'dekidir. Orada apa91k alametlerle, ibrahim'in makamt vardtr. 
Kim oraya girerse emin olur .. _)) (Al-i imran, 96-97). Bu kiSsada ise : 
«Ra:bbtm bu §ehri emniyetli kiLn demi§tir. Buradan anla§tllyor ki Hz. 
ibrahim, bu duasm1 §ehri bina ettikten sonra yapmt§tlr. Bu sebeble
dir ki : <<'ihtiyarllgima ragmen bana ismail'i ve ishak't bah§eden Al
lah'a hamdolsun. >> (ibrahim, · 39) demi§tir. ismail'in ishak'tan onii~ 
ya§ daha biiyiik oldugu bilinmektedir. Hz. ibrahim, ismail ve annesi
ni Mekke'nin yerine gotiirdiigii zaman o, heniiz siit emen bir 9ocuk
tu. Hz. ibrahim §6yle de dua etmi§ti: «Rabbtm, burasmt emniyetli 
bir §ehir yap.)) (Bakara, 126) . Bu konuyu Bakara suresinde geni~r;e 

ve uzunca zikretmi§tik. 
Hz. ibrahim : «Beni de, ogullanmt da puta tapmaktan uzak tut.>> 

diye dua etmi§tir. 0 halde dua eden herkesin kendisine, ana-babasma 
ve ziirriyyetine dua etmesi gerekir. Daha sonra Hz. ibrahim insanlar-' . 
dan bir 90klanmn putlarla saptkhga dii§tiiklerini, kendisinin putlara 
tapanlardan beri oldugunu zikreder ve onlarm i§ini Allah'a btraktr. 
Dilerse onlara azab eder, dilerse bagt§lar. Nitekim Hz. isa da §6yle dua 
etmi§ti : «Eger onlara azftb edersen; §iiphesiz onlar Senin kullarmdlr. 
~ayet bagi§larsan; muhakkak ki Sensin Sen Aziz, Hakim.>> (MaJde, 
118). B~, sadece durumu Allah'm dilemesine bnakmaktan ibaret olup 
bunun vukuunu caiz gorme kabilinden degildir. . 

Abdulah ibn Vehb'in Amr ibn Haris kanahyla. .. Abdullah ibn 
Omer'den rivayetine gbre; Allah Rasulii (s.a.), Hz. ibrahim'in : «Rab
btm, 9iinkii onlar insanlardan bir gogunu ba§tan 91kardtlar. Bundan 
sonra bana uyan bendendir. Bana kar§t gel en kimseyi de Sana ha va
le ederim. Muhakkak ki Sen, Gafur, Rahim'sin.>> soziinii ve Hz. isa 

. (a.s.) nm : «Eger onlara azab edersen; §iiphesiz onlar Senin kullarm
dtr. ~ayet bag1§larsan; muhakkak ki Sensin Sen Aziz, Hakim. :> 
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(MiUde, 118) soziinii i~eren ayetleri okumu§ ve eperini kald1rarak : 
Ey Allah'1m iimmetim, ey Allah'1m iimmetim, ey Allah'Im iimmetim, 
deyip aglami§tl. Allah Teala (Cibril'e) Rabbm en iyi bilen oldugu 
halde : Muhammed'e git, onu aglatamn ne oldugunu sor, demi§ de 
Cibril (a.s.) Hz. Peygambere gelmi§, ona sormu§ ve Allah Rasulii (s.a) 
de soylediklerini ona haber vermi§ti. Allah Teala: Muhammed'e git 
ve ona de ki: Ummetin konusunda Biz senden mutlaka ho§nU.d ola
caglz ve seni iizmeyecegiz, buyurmu§. 

37 - Rabbimiz; ben <;ocuklanmdan kimini namaz 
kilabilmeleri i<;in Senin mukaddes evinin yan1nda <;orak 
bir vadiye yerle~tirdim. RabbiffilZ; insanlann goniillerini 
onlara meylettir. Siikretmeleri i<;in onlan meyvelerle n
ziklandir. 

Bu da delalet ediyor ki Hz. ibrahim'in bu duas1, Racer ile oglu
nun yamndan aynld1g1 zaman yapml§ oldugu ilk duadan sonraki 
ikinci bir duadu'. 0 Beyt'in binasmdan oncedir. Bu ise Beytullah'l 
bina etmesinden sonra olup birinci duasm1 te'kid makammda ve Al
lah'a ragbetindendir. Bu sebebledir ki : «Senin mukaddes evinin ya
_mnda.n demi§tir. Allah Teala : «Rabb1m1z, namaz kllabilmeleri i9in ... » 
buyurur ki, ibn Cerir ayetin bu k1smm1n ( irJI ) kelimesine bagll 
oldugunu sayler. Buna gore mana §6yle oluyor : Ben oray1 ancak aha
lisi, yanmda namazlanm k1labilmeleri, namazlanm k1lmaya imkan bu
labilmeleri i9in haram, mukaddes klld1m. 

<<Rabb1m1z; insanlann (bir k1smmm) goniillerini onlara meylet
tir.» ayeti hakkmda ibn Abbas, Mticahid ve Said ibn Ciibeyr derler 
ki : ~ayet o : <<insanlarm goniillerini» demi§ olsayd1 iran'h, rum, ya
hudi, h1ristiyan ve biitiin insanlar onun ba§ma toplamrd1. Fakat o : 
<<!nsanlardann demi§ ve bunu sadece mtisltimanlara has k1lm1§tlr. 

Sana itaatlarma yard1mc1 olmas1 ve «Sana §tikretmeleri i9in on
ian meyvelerle nziklandu.» Oras1 mMem ki ekin olmayan, ~orak bir 
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vadidir; onlar ir;in yiyecekleri meyveler kli . Allah Teala onuri bu dua
sma icabet eylemi§tir. Nitekim o : «Katlmizdan bir nz1k olarak onla
n, her §eyin mahsuli.ini.in topland1g1 korkusuz bir haramda yerle§tir
medik mi?» (Kasas, 57) buyurmu§tur. Bu; Allah Teala'mn lutfu, ke
remi, rahmeti ve bereketindendir ki; haram iilke Mekke'de meyve ve
ren bir agar; yoktu. c;evresinin meyveleri Hz. ibrahim HaJil (a.s.) in 
duasma icabetle oraya getirilir. 

38 - Rabb1m1z; dogrusu Sen, gizledigimizi de a91ga 
vurdugumuzu da bilirsin. Zaten yerde ve gokte hi9 bir 
~ey Allah'tan gizli kalmaz. 

39 - ihtiyarhgrma ragmen bana ismail'i ve ishak'1 , . 
bah~eden Allah'a hamdolsun. Dogrusu Rabb1m, dualan 
i~itendir. 

40 - Rabb1m; beni ve 90cuklanml namaz klfanlar
dan eyle. Duam1 kabul buyur Rabb1m1z. 

41 - Rabb1m1z; hesab1n goruldugu gunde beni, ana
nu, babaml ve mu'minleri bagu?la. 

ibn Cerir der ki : Allah Teala, dostu ibrahim'in §6yle dedigini ha
ber verir: Rabb1m1z; dogrusu Sen, gizledigimizi de, ar;1ga vurdugu
muzu da bilirsin. Duamdaki maksad1m1 bilirsin. Bu i.ilke ahalisi i~in 
yapml'§ oldugum duamda ne istedigimi de en iyi bilen Sen'sin. Bura
daki maksad1m, ancak Senin ho§nudlugun ve Sana olan ihlas1mdtr. 
Muhakkak Sen, e~jyanm ar;1k ve gizlilikleri.pi bilirsin. Yerde ve gokte 
hir; bir §ey Sana gizli kalma:z;. Daha sonra Hz. ibrahim, ihtiyarhgm
dan sonra kendisine r;ocuk bah§ettigi ir;in Allah'a hamdeder ve : «ih
tiyarhgima ragmen bana ismail'i ve ishak'I bah§eden Allah'a hamdol
-sun. Dogrusu Rabb1m, dualan i§itendir.» .Kendisine dua edenin dua-
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sma muhakkak icabet eder. Kendislnden <;ocuk istedigim duama lea
bet buyurmu§tur, der. 

Hz. ibrahim duasma §Oyle devam eder: «Rabb1m; benl ve <;ocuk
lanml namaz1 k1lan, hadle~·lne riayetle namazlarma devam edenlerden 
k1l. Dualanmda . istediklerimi kabul buyur Rabb1m1z. <<Rabb1rmz, he
sabm goriildiigii, · (kullann hesaba <;ekilip amelleri hayrr ise hay1rla, 
§er ise §erie cezaland1rd1gm) giinde beni, anam1, babam1 ve mii'minleri 
bagl§la.» Hz. ibrahim'in bu duasmdaki ( ~..ll!,J ) kelimesini bazllan 
tekil olarak okumu§lardlr. Onun bu duas1, babasmm Allah'a dii§man
llgl a<;Iga <;1k1p da babasmdan uzakla§masmdan oncedir. 

42 - Zalimlerin yaptlklanndan Allah'1 gafil sanma. 
Onlan sadece gozlerin deh~etle belirecegi bir gune kadar 
te'hir etmektedir. 

43 - 0 gi.in ba~lan kalkm1~, gozleri kendilerine don
meyecek ~ekilde sabit kalml~, gonulleri bombo~ olarak 
ko~up duracaklard1r. 

44 - insanlan, . kendilerine . azabln gelecegi gun ile 
uya.r. 

Allah Teala buyurur ki : Ey Muhammed, Allah'l zalimlerin yap
tlklarmdan habersiz sanma. Onlara miihlet verdigl i~in Allah'm on
lardan gafil oldugunu, onlan ba'§IbO§ b1rakt1g1m ve yapt1klarma kar
§lllk onlan azabland1rmayacag1m sanma. Aksine 0,# biitiin bunlan on
lann aleybine yazmakta, saymaktad1r. Yani : K1yamet giiniiniin kor
kulanmn §iddetinden gozlerin d1§an f1rlayacag1 o giine kadar onlan 
te'hir etmektedir. Sonra Allah Teala, onlann kabirlerinden nas11 kal
kacaklanm ve mah§erde dikilmeye nas1l geleceklerini zikredip : «On
lar ko§turup duracaklard1r ... » buyurur. Nitekim ba§ka ayetlerde §OY
le buyurmaktad1r : «0 <;ag1rana ko§arak, katirler : Bu zorlu bir giin
diir ... derler_,, (Kamer, 8), «0 giin hi~ bir tarafa sapmadan o davet-
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<;iye uyacaklardlro Sesler Rahmfm'm heybetinden kesilmi~tiro le sen 
f1S1lbdan ba§ka bir §ey i§itmezsino 0 0 Ve biitiin yiizler diri ve l::er §eye 
hakim olan Allah'a ba§ egmi§tiro Bir zuliim yiikii ta§lyanlar ise ger-
9ekten hiisrana ugraml§tlro» (Taha, 108-111), «0 gun onlar, dikili" ta§
lara dogru ko§uyorlarml§ gibi kabirlerden ~abuk gabuk 91karlaro» 

(Mearic, 43) 0 Ayetteki ( ~Y.J ._sc:.i. ) k1smm1 ibn Abbas, Miicahid ve 

bir9oklan : <rBa§lanm kaldlrffil§lar .. o'> §eklinde a<;1klarlaro «Gozleri 
kendilerine donmeyecek §ekilde sabit kalml§o'> Gozleri yerinden flrla
IDl§, u9maktad1ro Devamh bakacaklar ve Allah bizlerl korusun; ba§la
nna gelenlerden dolay1 i<;inde bulunduklan korku ve dii§iincenin 90k
lugundan bir an bile gozlerini kapayamayacaklardiro Bu sebebledir ki 
Allah Teala : «Goniilleri bombo§ olarakon buyurmu§turo Kalbleri bom
bo§turo Korkunun 90klugundan onda hi<; bir §ey kalmaml§tlro Katade 
ve bir topluluk : Onlarm kalblerinin yerleri bo~turo Zira bu kalbler, 
korkunun §iddetinden yerlerinden f1rlam1§ han<;erlerine dayanrm§tlr, 
derlero Baz1lan da ayettekl «bombO§l> klSffillll : Harabtlr, hi<; bir ~eyi 

i<;ine alamaz, §eklinde a<;1klarlar. Allah Teala haber verdiklerlnin §ld
detinden dolay1 Rasulune : uinsanlan, kendilerine azabm gelecegl giin 
ile uyaro)) buyurmu§tur 

(. .. ) Zulmedenler derler ki: Rabb1n11Z; bizi yak1n bir 
miiddete kadar te'hir et, davetine uyallm ve peygamber
lere Utbi olahmo Siz daha once de sonunuzun geliJ?.eye
cegine yemin etmemi9 miydiniz? 

45 - D stelik kendilerine zulmedenlerin .yerlerinde 
oturdunuz, onlara ya.pt1klanm1z ise sizlere aco;aklanmu;tlo 
Size misaller vermj9tik. 
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46 - Gen;ekten onlar, dfLzenlerini kurmu~lard1. Hal
buki daglan oynatacak gti.<;te olsa bile, onlann bu duzen
leri hep Allah'1n elindeydL 

Allah Teala, kendilerine zulmedenlerin azab1 gordiiklerinde §Oyle 
diyeceklerini haber verir : «Rabbimiz, bizi yakm bir miiddete kadar 
te'hir et, davetine uyahm ve peygamberlere tabi olahm.ll Allah Teala 
ba'§ka ayetlerde §Oyle buyurur: «Onlardan birine oliim geldigi vakit : 
Rabb1m, beni geri gevir. Belki yapmadan biraktlgimi tamamlar ve iyi 
i§ i§lerim, der. Hay1r bu soyledigi sadece kendi laf1d1r. Tekrar dirilti
lecekleri giine kadar arkalarmda onlan geriye donmekten allkoyan 
bir engel vardir.» (Mii'minun, 99-100), «Ey iman edenler; mallanmz 
ve gocuklanmz, sizi Allah'! anmaktan allkoymasm. Kim bunu yapar
sa, i§te onlar, hiisrana ugrayanlarm ta kendileridir. Herhangi birini
ze oliim gelip de : Rabb1m beni yakm bir siireye kadar geciktirsen 
de sadaka versem ve saJihlerden olsam, diyecegi zaman gelmezden ev
vel, size miilk olarak verdigimizden infak edin.>> (MiinaJikun, 9-10). 
Allah Teala onlarm mah§erde topland1klan durumu §dyle haber ve
rir: «Suglulan Rablarmm huzurunda ba§lan one egilmi§ olarak: Rab
bimiz, gordiik ve dinledik. Art1k bizi diinyaya geri gevir de salih amel 
i§leyelim. Gergekten biz kesin olarak inand1k, qerlerken bir gorsen.>> 
(Secde, 12). Ba§ka ayetlerde ise §dyle buyurulmaktad1r : «Bir gorsen; 
ate§in ba§mda durduklan : Ke§ki geri dondiiriilseydik ve Rabb1m1zm 
ayetlerini yalan saymasayd1k da mii'minlerden olsayd1k, dedikleri za
man. Hay1r, otedenberi gizleyegeldikleri §eylerle kar~1larma 91kt1k. 
Eger geri dondiiriilselerdi yine kendilerine yasaklanan §eylere done
ceklerdi. Dogrum onlar, yalancilardir.n (En'am, 27-28), «Orada onlar 
bagn§Irlar; Rabb1m1z bizi g1kar da yapageldiklerimizden farkh olarak 
salih amel i§leyeiim. Ogiit alacak ki§inin ogiit alacag1 kadar bir siire 
sizi ya§atmadik m1? Ve size uyanc1 da gelmi§ti. Oyleyse tadm (azabi), 
ziUimler igin bir yardm1c1 yoktur.n (Fat1r, 37) 

Allah Teala onlann bu sozlerine §6yle cevab verir : «Siz daha once 
de sonunuzun gelmeyecegine yemin etmemi§ miydiniz?n Bu durum
dan once i<;inde bulundugunuz halden sizin igin zeval olmadigma, ahi
ret ve cezanm olmad1gma· yemin etmemi§ miydiniz? Bunun kar§Ih
gmda i§te bu azab1 tadm. Miidthid ve ba§kalan «Sonunuzun gelme
yecegine ... n ayetini §6yle ag1klarlar : Sizin igin diinyadan ahirete ge
<;i§ olmayacagma... nitekim Allah Teala onlardan §6yle haber verir : 
«Onlar : Olen kimseyi Allah diriltmez, diye olanca gii<;leriyle yemin 
ettiler. Hay1r, oyle degil bu, O'nun dosdogru bir va 'didir.>> (Nahl, 38). 
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«Ustelik kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara 
yaptlklanmz ise size ag1klanm1§tl. Size misaller vermi§tik.n Sizden 
cnce {peygamberleri) yalanlayan timmetlere neler yapt1klanm1z size 
ula§IDI§, siz bunlan gormti§ttiniiz. Bunlarla birlikte onlardan ibret al
madmlz. Onlann ba§lanna getirdiklerimiz sizi (yaptlklanmzdan) en
gellemedi. «Gayeye eri§en hikmet de geldi. Fakat uyanlar fayda ver-
miyor.n (Kamer, 5) . 

9u'be'nin Ebu ishak'tan, onun Abdurrahman'dan rlvayetlne gore; 
Hz. Ali (r.a.), «Daglan oynatacak gtic;:te olsa bile onlann bu dtizenle
ri hep Allah'm elindeydi. n ayeti hakkmda §Oyle demi§tir : Hz. ibrahim 
ile Rabb1 hususunda miicadele eden iki ktic;:tik dogan alml§, onlan ye- . 
ti§tirmi§, terbiye etmi§ ve nihayet onlar btiytiytip semirm.i§ler. Onlar
dan her birerinin ayagm1 bir kaz1kla bir tabuta baglam1~. Onlan a~ 
b1rakm1§, o ve ba§ka bir adam tabuta oturmu§lar. Tabutda, ucunda ·et 
olan bir degnegi ytiksekte tutmu§, ku§lar uc;:mu§lar. 0 arkada§ma: 
Bak, ne gortiyorsun? diye scrmaya ba§lami§. Arkada§l: 9oyle §Oyle go
rtiyorum, demi§ ve sonunda : Btittin dtinyay1 bir sinek gibi gortiyo
rum, demi§. Degnegi ba§ a§ag1 eg, demi§ de arkada§l degnegl a§agi 
dogru tutmu§ ve inmi§ler. i§te Allah Teala'mn : «Halbuki onlann dti
zenleri neredeyse daglan yerinden oynatacakti ve bu dtizenleri hep 
Allah'm elindeydi.n ayeti budur. Ebu ishak der ki : Bu ayet, Abdullah 
(i'bn Mes'ud) m knaetinde ( ~;:.. .,l$' .JI J ) §eklindedir. Buna gore 
anlam: Halbuki onlarm dtizenleri, neredeyse daglan yerinden oyna
tacaktl, §eklindedir. Ben de derim ki : Ubeyy ibn Ka'b, Orner ibn Hat
tab (r.a.) dan rivayete gore, onlar da ayeti bu §ekilde okumu§lardlr. 
Nitekim Hz. Ali de boyle okur. Stifyan es-Sevri ve israil'in Ebu ishak 
kanahyla Hz. Ali'den or..un ayeti bu §ekilde okudugunu rivayet etmi~
lerdir. ikrime'den rivayete gore; bu k1ssamn aki§l Ken'an iilkesi krah 
Nemrud'a aitir. 0, bu hilesi ile goklere g1kmak istemi§tir. Nitekim 
Klptilerin krall Firavun da, Nemrud'dan sonra aym gaye ile yi.lksek 
bir kule yaptlrmak istemi§, ikisi de bundan aciz kalm1~lard1. Halbuki 
istedikleri son derece basit, hakir, kiigtik ve rezil bir i§ti. Mticahid bu 
k1ssay1, Buhtunnasr'a ait olarak zikreder. Gozlerl yerytiztinden ve yer
ytizii halkmdan aynld1gmda ona : Ey azgm, nereye gidiyorsun? diye 
nida edilmi§, o korkmu§. Sonra sesi tist tarafmdan i§itmi§, m1zragm 
ucunu a§ag1 dogru egmi§, (tabutu yukan dogru uc;:urmakta olan) do
ganlar da ba§ a§agi donmii§ler, daglar o sesin §iddetinden tirkmii&ler 
ve daglar az kalsm bu sesin §iddetinden yerinden oynayayazml§. i§te 
Allah TeaJa'nm : «Halbuki daglan oynatacak gtic;:te olsa bile onlarm 
bu diizenleri hep Allah'm elindeydi. " a yeti budur. ( ... ) 
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Afvi'nin ibn Abbas'tan rivayetinde o, «Halbuki daglan oynatacak 
giic;te olsa bile onlarm bu diizenleri hep Allah'm elindeydi.» ayeti 
hakkmda ~oyle demi§tir: Onlann diizenleri, daglan yerinden oynata
cak degildi. Hasan el-Basri de boyle soylemi§, ibn Cerir ise bu gorii§ii 
§oyle tevcih etmi§tir : Onlarm Allah'1 inkar ve §irklerinden yapml§ ol
duklan bu §ey ne daglara ne de ba~ka bir §eye zarar vermi§ degildir. 
Ak.sine bunun vebali yine kendilerine donmii§tiir. Ben de derim ki : 
0 halde bu, Allah Teala'nm §U soziine ne kadar ·benzemektedir: «Yer
ytiziinde kibirlenerek ytirtime. ;;_>tiphesiz ki sen, ne yeri yarabilirsin, 
ne de boyca daglara ula§abilirsin .ll (isra, 37) . 

Bu ayetin tefsirindeki ikinct gorti§ti Ali ibn Ebu Talha, ibn Ab
bas'tan rivayet eder. Buna gore : «Halbuki daglan oynatacak gtic;te 
ol.sa bile onlarm bu diizenleri. .. )) ayetinde . onlarm §irkleri kasdedil
mektedir. Nitekim §U ayet de boyledir : ccNeredeyse gokler parc;alana
cak, yer yanlacak ve daglar goc;ecektir. Rahman'a c;ocuk isnad etme
lerinden ottirti.H (Meryem, 91-92) Dahhak ve Katade de bOyle soyle
mi§tir. 

47 - Sak1n, Allah'1n peygamberlerine va'dinden ca
yacaginl sanma. Muhakkak Allah, Aziz'dir, intikam sa
hibidir. 

48 - 0 giin, yer ba~ka bir yerle degi~tirilir. Gokler 
de ba~ka goklerle. Ve onlar Vahid ve Kahhar olan Al
lah'ln huzuruna <;Ikarlar. 

Vahid ve Kahhar Olan Allah'm Huziimnda 

Allah Teala va'dini kuvveUendirme ve zihinlere yerle§tirme sa
dedinde §oyle buyurur: ccSakm, Allah'm peygamberlerine (v~rmi§ ol
dugu, Onlara dtinya hayatmda ve §ahidlerin dikildigi gtinde yard1m 
edecegi) va'dinden cayacagm1 sanma. )) Sonra izzet sahibi oldugunu, 
diledigi hie; bir §eyin O'na muhal olmayacagm1, O'na iistiin gelinme
yecegini, onu inkar edenlerden intikam sahibi oldugunu haber verir. 
«Vay i§te o gtin yalanlayiCllarab) (Tur, 11) . Bu sebepledir ki : ceO gun, 
yer ba§ka bir yerle degi§tirilir. Gokler de b~ka goklerle.» buyurmu$-

Tefsir. C. VIII F . 273 
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tur. O'nun bct va'di, yeryiiziiniin ba§ka bir yerle degi§tirilecegi gun 
meydana gelecektir. 0 yeryiizii, all§Ilml§ ve bilinen niteliklerinden 
ba§ka bir §ekil iizere olacaktlr. · Nitekim Buhari ve Miislim'in Sahih'le
rinde Ebu Hazim kanallyla Sehl ibn Sa'd'dan rivayete gore, Allah Ra
sulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tUr : insanlar k1yamet giinii hie; c;ignen
memi§ taprak gibi bembeyaz, tertemiz bir tabak gibi alan yer iizerin
de taplanacaklard1r. Orada hie; kimse ic;in bir ni§ane, i§aret yaktur. 

imam Ahmed'in Muhammed ibn Ebu Adiyy kanallyla . .. Hz. Ai§e'
den rivayetine gore; a, '§Oyle demi§tir : Allah Rasulii (s.a.) ne «0 giin, 
yer ba§ka bir yerle degi§tirilir. Gokler de ba§ka goklerle. Ve anlar Va
hid ve Kahhar alan Allah'm huzuruna c;1karlar.>> ayetini saranlarm il
ki ben aldum. Dedim ki : Ey Allah'm elc;isi, o giin insanlar nerededir? 
S1rat iizerindedirler, buyurdu. Hadisi, Buhari dl§mda tek ba§ma MUs
lim, Tirmizi ve ibn Mace; Davud ibn Ebu Hind kanallyla rivayet et
mi§ler ve Tirmizi hadisin hasen, sahih aldugunu soylemi§tir. Hadisi 
imam Ahmed de Affan kanahyla.. . Hz. Ai§e'den rivayet etmi§ a1up 
bunun isnad zincirlerinde Mesruk zikredilmemi§tir. Katade'nin Has
san ibn Bilal el-Miizeni'den, anun da Hz. Ai§e (r.a.) den rivayetine 
gore; o, Allah Rasulii (s.a.) he : «0 giin, yer ba§ka bir yerle degi§ti
rilir, Gokler de ba§ka goklerle.n ayetini sormu'§ ve §Oyle demi§ : Ey Al
lah'm elc;isi, o giin insanlar nerededir? Allah Rasulii (s.a.) : 'Bana cy
le bir §ey sordun ki, iimmetimden hi<; kimse bunu bana sarmaml§tl. 
Bu ooyledir ve insanlar cehennem kopri.isii iizerindedirler, buyurniu§. 
imam Ahmed'in Habib ibn Ebu Amre kanahyla ... Hz. Ai§e'den rivi
yetine gore; o, Allah Rasulii (s.a.) ne, «Halbuki k1yamet giinii biitiin 
yeryiizii O'nun avucundad1r. Ve gokler O'nun kudretiyle diiriilmil§ 
alacakt1r.» (Ziimer, 67) ayetini sarmli§ ve : Ey Allah'm elc;isi, a giin 
insanlar nerededir? demi§ de Allah Rasulii (s.a.) : Onlar, cehennemin 
iistiindedirler, buyurmu§. ibn Cerir'in Hasan kanallyla ... Hz. Ai§e'den 
rivayetinde o, §Oyle demi§ : Ey Allah'm el~isi, yer ba§ka bir yerle de· 
gi§tirildigi giin insanlar nerededir. Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyuc
mu§ : Bu oyle bir §ey ki bana hie; kimse sormami§tl. Ey Ai§e, onlar Sl

rat iizerindedirler. Hadisi Ahmed de Affan kanahyla ... Hasan' dan ri
vayet etmi§tir. 

imam Miislim ibn Haccac Sahih'inde der ki : Bana Hasan ibn Ali 
el-Hulvani'nin ... Allah Rasulii (s.a.) niin kolesi Sevban'dan rivayet.i
ne gore; o, §Oyle anlatmi§tlr : 

,..~ ~ -; '"~' 11 ~ ".S~JI -,r.:: ''il C;.'t• J•' ,,-: Jll~ J,1 1 "' ~ l7~ 1- •• ~ .c.....u. ~~~- - r p.- :(.)lit~ .Jf"': ; • ,y ~"':. ·~ 5Jf#, ~,_; , ~ 

fll : ~~_;,;i1 Jf.; ! ~~ J_?; L_ ~ft~l: ~ ~~~ 'f, :J~. ~ t~ ;~ ~(;; 

lbrahl 

lt 

~~~ .. 
'dl fJ 

~.f.! I 
U:~ 

l 
rmda 
oyle 
Allah 
nin l 
na VI 

Illl\k 
sam 
ederil 
~izmE 
ler d1 
du . .1 

~rdl 

rin f 
nedir 
yurd 
Rasu 



lbrahim, 47,4~) HADiSLERLE -KUR'AN-1 KERiM TEFSiRi 4355 
·-· -· ~- --------------------

Allah Rasulii (s.a.) nun yanmda duruyordum. Yahudi hahamla
nndan birisi ona geldi ve : Selam sana ey Muhammed, dedi. Ben onu 
oyle bir ittirn ki az kald1 dii§ecekti. Beni nit;in itiyorsun? dedi de: Ey 
Allah'm elt;isi demek yok mu? dedim. Yahudi: Biz onu, ancak ailesi
nin koydugu ismi ile t;agmnz, dedi. Allah RasuiU (s.a.) : Ailemin ba
na vetmi§ oldugu ismim Muhammed'dir, buyurdu. Yahudi : Sana sor
mak uzere geldim, dedi. Allah Rasulu (s.a.) : Eger seninle konu§ur
sam sana bir fayda verir mi? diye sordu o : Kulag1mla i§itir, (kabul 
e<ierim), dedi. Allah Rasulu (s.a.) elindeki bir t;ubukla yere bir §eyler 
t;izmeye ba,§ladi ve : Sor buyurdu. Yah{idi : Yer ba'§ka bir yerle gok
ler de ba§ka goklerle degi§tirildigi giinde insanlar nerededir? diye sor
du. Allah Rasulu (s.a.) : Onlar, s1ratm onunde karanhktad1rlar, bu
yurdu. insanlardan onu ilk get;ecekler kimdir? sorusuna : Muhacirle
rin fakirleri, cevab1m verdi. Yahudi : Cennete girdiklerinde hediyeleri 
nedir? dedi. Allah Rasulu : Bahk cigerinin ut; taraf1d1r (havyard1r) bu
yurdu. Yahudi : Onun pe§inden g~dalan nedir? diye .sordu da Allah 
RasUiu: Cennetin kenarlarmda otlamakta olan cennet okuzleri onlar 



4356 iBN KESiR (Ciiz : 13 ; Sure : 14 lbraJ: 

i~in bogazlamr, buyurdu. Yahudi : Bu yemekler uzerine i~ecekleri ne- ~t 
dir? diye sordu. 0 : «Selsebil» ismi verilen oradaki bir kaynaktan, bu- si rr 
yurdu. Yahudi dogru soyledin, sana oyle bir §eyi sormaya geldim ki; ki, 1 

onu yeryuzu halkmdan bir peygamber veya bir iki ki§i di§mda hi9 reyb 
kimse bilmez, dedi. Allah Rasllli.i :. Onu haber verdigim takdirde (s.a. 
sana fayda verecek mi? diye sordu. Yahudi : Kulag1mla i§itir (kabal biliy 
ederim) dedi. ~oyle devam etti : Sana ~ocugu sormaya geldim. Allah dilez 
Rasulii buyurdu ki: Erkegin suyu (menisi) beyaz, kadmmki sand1r. yerl• 
Ikisi birle§tigi zaman erkegin menisi kadmm menisine iistun gelirse; gun 
~ocuk, Allah'm izniyle erkek olur. Kadmm menisi erkegin menisine miz 
iistun gelirse; ~ocuk, Allah'm izni ile k1z olur. Yahudi : Andolsun ki lik . 
dogru soyledin ve muhakkak sen peygambersin, dedi sonra aynhp gum 
gitti. Allah Rasulu (s.a.) §0yle buyurdu: Bunun bana sormu§ oldugu gore 
§eyler hakkmda Allah'tan bana bir bilgl gelinceye kadar hi~ bir bilgim nin 
yoktu. ler; 

Ebu Ca'fer ibn Cerir Taberi'nin ibn Avf kanahyla .. . Ebu Eyyub el-K 
el-Ansari'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Yahudilerden bir ha- giin 
ham Hz. Peygamber (s.a.) e geldi ve : Allah kitabmda: «0 gun, yer rni§t 
ba§ka bir yerle deg'i.~tirilir. GOkler de ba§ka goklerle.» diyor. 0 s1rada VekJ 
yaratlklar nerededir, ne dersin? dedi. Allah Rasulu (s.a.) : Onlar AI- den 
lah'm musafirleridir. O'nun katmdakiler onlan hi~ bir zaman geri ne g 
b1rakmaz, elde tutarlar, buyurdu. Hadisi ibn Ebu Hatim de Ebu Bekr min, 
ibn A'bdullah ibn Ebu Meryem kanahyla rivayet etmi§tir. dull! 

~u'be der ki : Ebu ishak bize §6yle haber verdi : Amr ibn Ebu Mey- tir. 1 

mun'dan i§ittim - Amr bazan : Abdullah dedi ki der, bazan da demez- gori.i 
di. - Ona : Abdullah'tan m1? diye sordum, §6yle dedi: Amr ibn Mey- A'mc 
mun'un «0 gun, yer ba§ka bir yerle degi§tirilir.» ayeti hakkmda §6y- vaye 
le dedigini i§ittim : Yeryuzu bembeyaz, tertemiz gumu§ gibidir. Ora- at~l 

da kan dokulmemi§, i,izerinde hata i§lenmemi§tir. Goz her §eyi goriir, Abdt 
~ag1ran onlarm hepsine i§ittirir. Onlar yaratlld1klan gibi yalmayak, den 
~1plakt1rlar. Oyle samyorum ki §oyle de dedi : Gok yere batmcaya ka
dar ayaktad1rlar. Hadis ba§ka bir §ekliyle ~u'be ve israil'den Ebu Is
hak kanahyla ... ibn Mes'ud'dan yukandakine benzer §ekilde rivayet 
edilmi§tir. Aym §ekilde As1m da hadisi Zirr'den, o da ibn Mes'ud'dan 
rivayet etmi§tir. Sufyan es-Sevri ise hadisi Ebu ishak'tan o Amr ibn 
Meymun'dan rivayet etmi§ ve bu rivayetinde «haber verme» ifadesi.ni 
kullanmami§tlr. Butiin bunlan ibn Cerir zikreder. 

Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar'm Muhammed ibn Abdullah ibn Ubeyd 
ibn Akil kanahyla .. . Abdullah'tan, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den 
rivayetine gore; o, «0 gun, yer ba§ka bir yerle degi§tirilir. » ayeti hak
kmda §oyle buyurmu§tur : Yeryuzu beyazd1r, uzerinde kan dokulme-
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ne- rni§tir, iizerinde hi~ bir hata i§lenmemi§tir. Sonra ravi der ki : Hadi-
bu- si merfu' olarak sadece Cerir ibn Eyyub'un rivayet ettigini biliyoruz 

ki, o da kuvvetli degildir. Sonra ibn Cerir §Oyle der : Bize Ebu Kii
reyb'in .. . Zeyd'den rivayetine gore; o, §6yle anlat1yor :Allah Rasulii 
(s.a.) yahudilere haber gonderdi ve : Onlara ni~in haber gonderdim 
biliyor musunuz? buyurdu. Onlar : Allah ve Rasulii en iyi bilendir, de
diler. :;;oyle buyurdu : Onlara Allah Teala'mn: uO giin, yer ba§ka bir 
yerle degi§tirilir.)) ayetini sormak is;in haber gonderdim. Yeryiizii o 
giin giimii§ gibi bembeyazd1r. Onlar geldiklerinde sordu da : Terte
miz kab gibi beyaz olacaktlr, dediler. Hz. Ali, ibn Abbas, Enes ibn Ma
lik ve Miicahid ibn Cebr'den rivayete gore; k1yamet giinii yeryiizii, 
giimii§ten bir yeryiizii ile degi§tirilecektir. Hz. Ali (r.a.) den rivayete 
gore ise o : Yeryiizii giimii§, gokler de altm olacaktlr, demi§tir. Rebi'
nin Ebu'l-Aliye'den onun da Ubeyy ibn Ka'b'dan rivayetinde o: GOk
ler; cennetler olacaktlr, demi§tir. Ebu Ma'§er'in Muhammed ibn Ka'b 
el-Kurazi'den veya Muhammed ibn Kays'dan rivayetine gore; o, <<0 
giin yer ba§ka bir yerle degi§tirilecektir.n ayeti hakkmda §6yle de
mi§tir: inananlarm ayaklan altmda, yiyecekleri bir ekmek olacaktlr. 
Veki'nin Orner ibn Be§ir el-Hemedani'den, onun da Said ibn Ciibeyr'
den «0 giin, yer ba§ka bir yerle degi§tirilir.ll ayeti hakkmda rivayeti
ne gore; o, §oyle demi§tir: Yeryiizii beyaz bir ekmekle degi§tirilir. Mii'
min, ayaklan altmdan ye1 . A'me§'in Hayseme'den rivayetine gore; Ab
dullah ibn Mes'ud §oyle diyor : K1yamet giinii yeryiizii biitiiniiyle ate§
tir. Cennet de onun arkasmda olup hurileri ve bardaklan (kadehleri) 
goriiliir. insanlar heniiz hesaba ula§madan kan tere batarlar. Yine 
A'me§'in Minhal ibn Amr kanahyla ... Abdullah (ibn Mes'ud) dan ri
vayetine gOre o, . §Oyle demi§tir : K1y8.met giinii yeryiizii btitiiniiyle 
ate§tir. Cermet onun arkasmda olup hurlleri ve bardaklan goriiliir. 
Abdullah'm nefsi kudret elinde alan (Allah) a yemin ederim ki, ki~i

den oyle bir ter bo§amr ki ayag1 yere batar. Sonra ter yiikselir ve he
niiz hesa'b onu yakalamami§ken, ter burnuna kadar ula§Ir. Oradaki
ler : Ey Ebu A'bdurrahman bu nedendir? diye sordular, Abdullah : in
sanlarm atlld1klanru gordiigiindendir, diye c.evaplad1. Ebu Ca'fer er
Razi'nin Rebi' ibn Enes'ten, onun da Ka'b'dan «0 giin, yer ba§ka bir 
yerle degi§tirilir. Gokler de ba§ka goklerle.n ayeti hakkmda rivayetine 
gore; o, §Oyle demi§tir : Gokler cennetler olur, denizlerin yeri ate§ olur 
ve ¥eryiizii bir ba§kas1yla degi§tirilir. Ebu Davud'un rivayet etmi§ ol
dugu bir hadiste §Oyle buyrulur: Bir gazi veya bir hacca giden veya 
bir umreye giden dl§mda kimse deniz yolculugu yapmasm. Zira de
nizlerin altmda ate§ vardir. -veya ate§in altmda deniz vardlr

Ebu Hiireyre'den rivayet edilen me§hU.r uSur Hadisin nde· Hz. Pey-
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gamber (s.a.) §byle buyurmu§tur : Yer ba§ka b:ir yerle, gokler de ba§
ka goklerle degi§tirilir. Allah Teala yeryuzunu Ukkaz derisinin ~ekilip 
uzatlld1g1 gibi uzatlr. Sen orada hi~ bir egrilik ve yukseklik goremez
sin. Sonra Allah Teala yaratlklan oraya surer de bir de bakarsm bu 
degi§tirilen yerdedirler. 

Allah Teala buyurur ki : Butun yaratlklar kabirlermden ~1k1p Va
hid ve Kahhar alan, her §eyin kahr ve galabesi altmda oldugu, boyun
larm ve kalblerin kendisine boyun egdigi Allah'm huzuruna ~Ikar1ar. 

49 - 0 gil.n, mucrimleii zincirlere vurulmu~ olarak 
gorursun. 

50 - Gomlekleri katrandand1r, yuzlerini ate~ buri.i
yecektir. 

51 - Bu, Allah'm herkese yaptiginin· kar~Ihgini ver
mesi ic;indir. Muhakkak ki Allah, hesab1 c;abuk gorendir. 

Zincire Vurulm~ Miicrimler 

Allah Teala buyurur ki : Ey .Muhammed, yerin ba§ka bir yerle, 
goklerin de ba§ka goklerle degi§tirildigi, yaratlklann sahiblerine ~lklp 
topland1klan gun (yeryiizunde) kufiir ve bozgunculuklanyla su~ i~le

mi§ olan mucrimlerin biribirlerine zincirlerle baglanmi§ olduklanm 
g6rurstin. Allah Teala onlardan birbirine benzeyenleri bir arada top
lami§tlr. Her s1mf bir sm1fm yamndad1r. Nitekim Allah Teala ba~k!l 
ayetlerde §byle buyurur : «Zulmetmi§ olanlan ve onlann e§lerini top
laymiz ... » (Satfat, 22), «Ruhlar ~iftle§tirildigi zaman .. . » (Tekvir, 7) 

<<Elleri boyunlarma bagll olarak dar bir yerden atlld1klan zaman 
orada yok olup gitmeyi isterler.» (Furkan, 13), «Bina kuran ve dal
gi~hk yapan §eytanlan da. Demir halkalarla bagh digerlerini de ... » 
(Sad, 37-38). Ayette ge~en ~ .ll..i.,.-, )II } baglard1r. ibn Abbas, Said ibn 
Cubeyr, A'me§ ve Abdurrahman i'bn Zeyd kelimeye bu anlann venni§
lerdir ki dilde me§hurdur. ( ... ) Allah Teala: «G6mlekleri katrandan
dlr.» buyurur ki; onlarm uzerlerine giyecekleri elbiseleri katrandan
dlr. Katran, develerin boyandlgJ (s1vandig1) §eydir. Katade bunun 
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ate§e en c;ok yapi§an §ey oldugunu soyler. Bu kelimenin Katlran, Kat
ran, K1tran §eklinde okunu§lan vard1r. ( . . . ) ibn Abbas §dyle dermi§ : 
Katran, erimi§ bakmhr. 0 , ayeti bazan : Hanlretinde son dereceye gel-

mi§ k1zgm bak1rdand1r, anlammda olmak iizere ( ~~ ,f ~!_r ... ) 
§eklinde okurmu§. Miicahid, ikrime, Said ibn Ciibeyr, Hasan ve Kata
de'den de boyle rivayet edilmi§tir. Allah Teala'nm : «Yiizlerini ate~ 

biiriiyecektir.)) ayeti, «Ate§ onlann yiizlerini yalar, di§leri smt1p k~
hr.)) (Mii'mimln, 104) ayeti gibidir. imam Ahmed - ·Allah ona rah- · 
met eylesin- der ki : Bize Yahya ibn ishak'm ... Ebu Malik el-E§'ari'
den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §dyle buyurm~tur: Terke
dilmeyen §U dart §ey cahiliyet i§lerindendir : Haseb ve neseble oviin
me; neseblerle yerme, ay1plama; ylld1zlarla yagmur isteme ve olii iize. 
rine bagmp c;ag1rarak aglama. Olii iizerine bag1ra c;ag1ra aglayan ka
dm, oliimiinden once tevbe etmemi§se; kiyamet giinii iizerinde katran
dan bir elbise ve uyuzluk gomlegi oldugu halde k3.ldmlacaktir. Hadi
si sadece Miislim tahric etmi§tir. 

Kas1m kanallyla Ebu Umame (r.a.) den rivayet edilen bir hadis
te Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur : Olii iizerine bag1ra c;agua 
aglayan kadm tevbe etmemi§se; cennet ve cehennem arasmda bir yol
da durdurulacaktlr. Elbiseleri katrandandrc ve yiiziinii ate~ biiriiye 
cektir. 

Allah Teala'nm: ((Bu, Allah'm herkese yapt1gmm kar§1hgm1 (kl
yamet giinii) vermesi ic;indir.n ayeti, «Kotiiliik edenlere yaptlklannm 
kar§1llgm1 vermesi, giizel hareket edenleri de daha giizeliyle miikafat
Landirmasl ic;indir.)) (Necm, 31) ayeti gibidir. «Muhakkak ki . Allah, he
sabl c;abuk gorendir.n ayetinin «insanlann hesab gorme zamam yak
la§tl. Fakat onlar hala gaflet ic;inde yiiz c;eviriyorlar.n (Enbiya, 1) aye
ti gibi olmas1 muhtemeldir. Aynca Allah Teala'mn hesab1 c;abuk gor
mesi; kulu hesaba c;ekmesi halinde bunu c;abuk bitirmesi de olabilir. 
Zira 0, her §eyi en iyi bilendir. Hie; bir gizlilik O'na gizli degildir. Bii
tiin yaratlklar O'nun kudretine nisbetle onlardan bir tanesi gibidir. 
Nitekim 0 : ((Sizin yaratllmamz da, yeniden diriltilmeniz de bir tek 
ki§ininki gibidir.n · (Lokman, 28) buyurmaktadlr. Bu, Miicahid'in so
ziiniin de anlam1 olup Allah Te.ala : Sayma yoniiyle hesab1 c;abuk go
rendir. Bu ayetten her iki anlamm da kasdedilmi§ olmas1 miimkiin
diir. En dogrusunu Allah bilir. 
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52 - Bu; uyanls1nlar ve yaln1zca bir tek ilah bulun
dugunu bilsinler, akll sahibleri de ogut alsinlar diye in
sanlara bir tebligdir. 

Allah Teala bu Kur'an'm insanlara bir teblig oldugunu haber ve
riyor. Nitekim 0 : «Bu Kur'an; bana, sizi de ula§tigi kimseleri de uyar
mam ic;in vahyolundu ... n (En'am, 19) buyurmaktad1r. Bu Kur'an, in
san ile cinni ile bi.iti.in yarat1klara bir tebligden ibarettir. Nitekim 0, 
bu surenin ba~mda : «Elii, Lam, Ra. Bu bir kitabd1r. insanlan Rabla
nmn izniyle karanhklardan aydmhga <;Ikarman ic;in .. . ll (ibrahim, 1) 
buyurmaktadu. Ondaki hHt;cet ve Allah'tap ba§ka ilah olmad1gma de~ 
lalet eden deliller 1~1gmda yalmzca bir tek ilah bulundugunu bilstn
ler ve akii sahibleri ogut alsmlar tiiye insanlara bir tebligdir. 

iBRAHIM SURESiNiN SONU 




